vingaker.se

1 (2)

Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 29 mars 2021, kl. 14:00

Plats:

Digitalt möte via Teams och Hjälmaren, Kommunhuset

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Vingåker Vatten och Avfall redovisar svar på frågor enligt uppsiktsplikt
2. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på frågor enligt uppsiktsplikt
3. Information om kommunalt ungdomsråd
4. Information om årlig uppföljning av krisberedskap och civilt försvar
5. Rapport om efterlevnad av GDPR
6. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
7. Information från KLF
8. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Ärenden till kommunstyrelsen
9. Ansökan om projektmedel från Delegationen mot segregation
10. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2020
11. Svar på revisionsrapport om granskning av leverantörsutbetalningar
12. Svar på revisionsrapport om granskning av ägarstyrning av kommunala bolag
13. Planeringsdirektiv budget
14. Revidering av rutin för beslut om bolagen enligt 6:9 KL
15. Begäran om entledigande som ledamot i Kommunala Pensionärsrådet
16. Riktlinjer för visselblåsare
17. Utredning av placering av turismfrågor
18. Finansiering av Leader Sörmland
19. Ansökan om bidrag för ny skidlift – Båsenberga slalomklubb
20. Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt till Viadidaktnämnden
Ärenden till kommunfullmäktige
21. Årsredovisning 2020 för Vingåkers kommun
22. Uppdrag till Vingåkers kommunfastigheter om enkäter
23. Revidering av ägardirektiv till Vingåkers Vatten och Avfall AB
24. Revidering av ägardirektiv till AB Vingåkershem, Vingåkers
kommunfastigheter AB och Vingåkers kraft
25. Revidering av uppdrag till fastighetsbolaget om att bygga ny förskola
26. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
27. Redovisning av ej besvarade motioner
28. Redovisning av ej besvarade medborgarförslag
29. Nytt verksamhetsområde för VA, Kjesäter
30. Väg till nya tomter i Baggetorp
31. Dagvattenpolicy för Vingåkers kommun
Anmälningsärenden
32. Delegationsbeslut
33. Delgivningar
Övrigt

Föredragande
Ordf. samt VD
Ordförande
Säkerhetsstrateg
Kommunikationschef
Kommunchef
Kommunchef
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34. Övriga frågor

Anneli Bengtsson
Ordförande

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!

2

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

31
(xx)

2021-03-29

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

32
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2021-03-29

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den 6 april kl 08:00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

33
(xx)

2021-03-29

Ks §

Vingåker Vatten och avfall redovisar svar på frågor enligt
uppsiktsplikt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Representanter från Vingåker Vatten och Avfall deltar för att berätta om sin
verksamhet. Kommunstyrelsen har även tidigare fastställt frågor till bolaget i enlighet
med sin uppsiktsplikt och svaren på dessa redovisas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

34
(xx)

2021-03-29

Ks §

Samhällsbyggnadsnämnden 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 samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med sin uppsiktsplikt. Nämndens ordförande redovisar svaren på dessa.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens svar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Frågor till Samhällsbyggnadsnämnden
1. Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande
mandatperioden?

Att hantera den ökade tillväxten i Vingåkersbygden
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas
fortsätta de kommande åren. Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en
offensiv strategi för landsbygdsutveckling, ger en bra grund för fler nyproduktioner
och etableringar i Vingåkersbygden. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att
utveckla nya bostadsområden för ökad inflyttning till kommunen är stor. En snabb
tillväxttakt ställer dock högre krav på såväl samhällsbyggnadsnämnden som övriga
nämnder och de kommunala bolagen. Med samverkan och ett smart
exploateringsarbete kommer årets befolkningsökning fortsätta under många år
framöver med positiva socioekonomiska konsekvenser. Enligt beräkningar från
Statisticon kommer pågående och planerade planer medföra en befolkningsökning
med 464 personer fram till 2029 (jämfört med 2019). Vilket motsvarar en
intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr.

Kompetensförsörjning
Samhällsbyggnadsnämnden har stora utmaningar med allt för stor personalomsättning,
vilket gett höga introduktionskostnader. Mer än 70 % av medarbetarna i kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat mindre än två år i kommunen.
Samhällsbyggnad har varit en bra plantskola för nyexaminerade som snabbt gått
vidare till andra uppdrag. Att förstärka verksamheten med konsulter har begränsad
effekt då dessa kräver mycket handledning och uppföljning. Det finns också risk att
kommunen tappar kontinuitet i arbetet och att medborgarnas delaktighet i processen
minskar. Vingåkersbygdens långsiktiga planering är viktig för att trygga så
kommunens mark utnyttjas optimalt. När åtgärder inom planarbetet görs allt utifrån
behoven uppstår, finns risk att framtida problem byggs in och leder till dyra lösningar
i efterhand, att driftsfrågor inte beaktas och att trygghetsperspektivet kommer i
skymundan.
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Samhällsbyggnads relativa litenhet där varje enskild medarbetare är expert inom sitt
eget område är sårbart. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan även
enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska. Något som
underlättats i och med den digitalisering som skett under Coronapandemin.

Digitalisering
Fortsatt satsning på digitalisering underlätta ärendeprocessen och är en förutsättning
för kostnadseffektivt arbete med ökad service till våra medborgare. Med ett väl
fungerande ärendehanteringssystem och kartsystem kommer verksamheten kunna
skapa e-tjänster som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov. Samt möta de
förväntningar som exempelvis staten, domstolarna och Boverket ställer på kommuner
i en digitaliserad framtid. De digitala systemen kommer dock att skapa nya
resursbehov i form av uppdateringar, servicebehov samt kompetensutveckling.

En ekonomi i balans avseende Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidragen har under många år överskridit budgeterade kostnader.

Avvikelser de senaste åren.
2016 Utfall 4 053 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 2 840 tkr
2017 Utfall 2 309 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1194 tkr
2018 Utfall 1 713 tkr mot budget 1 115 tkr Avvikelse – 598 tkr
2019 utfall 2 824 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1 709 tkr
2020 utfall 2 775 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1 660 tkr

Kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen är hög. En utredning av kostnader
och rutiner har genomförts och kommer presenteras under första kvartalet 2021.
En effektivisering bör till viss del kunna genomföras, men att förändrade rutiner till
fullo kan täcka upp de negativa avvikelser som verksamheten regelmässigt uppvisar,
är mindre troligt.
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2. Vilka är nämndens större projekt den innevarande mandatperioden?

Stort fokus ligger på digitalisering med implementering av alla nämndens
verksamhetsområden i det nya ärendehanteringssystemet Castor, uppdatering av
kartsystemet Geosecma samt fortsatt utveckling av E-tjänster.

Flera projekt syftar till att skapa möjligheter för attraktiva boende- och
rekreationsmiljöer I Vingåkersbygden. En av de största och viktigaste detaljplanerna
på många år, Säfstaholms slott och slottspark, förväntas antas under 2021.
Detaljplanen för slottsområdet med kringliggande fastigheter kommer att bli en
naturlig utbyggnad av centralorten. Detaljplanen präglas av både social och ekologisk
hållbarhet. Planen möjliggör en blandning av olika typer av byggnader med bostäder
av olika storlek. Planen möjliggör också för en blandning av upplåtelseformer och
ägande och det kommer vara möjligt att bedriva verksamheter i området. Planområdet
blir ett välkommet tillskott till Vingåker. Sävstaholms slottsmiljö ställer särskilt stora
krav på anpassning till de kulturhistoriska värdena. Planområdet genomkorsas av
Vingåkersån som tillsammans med sitt strandområde är en känslig biotop. Nämnden
deltar även i projektet att skapa ett levande centrum i tätorten samt projektet ökat
bostadsbyggande.

3. Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?

Ej utökade ramar för bostadsanpassning innebär att nämnden måste ta bort lagstiftad
skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa negativt
resultat. Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är taxefinansierad, finns små
möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram. Bostadsanpassningen har
positiva samhällsekonomiska konsekvenser då alternativet är att den boende har
boendeplats inom socialnämndens verksamhetsområde.

Även planarbetet ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser då arbetet är en
förutsättning för exploatering som möjliggör för ökat inflyttande till Vingåkersbygden.
Enligt beräkningar från Statisticon så visar att om pågående och planerade planer
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genom förs som idag ligger i pipen, medför detta en intäktsökning år 2029 med 30,16
mkr jämfört med intäkterna 2019. Vilket motsvarar en ökning med 464 personer. Om
pågående och planerade planer istället inte beslutas, beräknas en minskad skatteintäkt
med 37,44 mkr jämfört med intäkterna 2019. Detta innebär en minskning av
invånarantal med 576 personer. De positiva ekonomiska effekterna är dock mer
långsiktiga än mandatperioden, då den ökade tillväxten på kort sikt kräver mer
resurser för bygglovshandläggning och planarbete.

4. Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka effekter
har det gett?

Reviderade taxor som omfattar hela verksamhetens overheadkostnad har antagits inför
2021. Stora delar av dem tidigare skattefinansierade kostnaderna är nu
avgiftsfinansierade i enlighet med SKRs råd för framräkning av taxa. Det innebär att
skattekollektivet gjort motsvarande besparing vilket gett minskade kostnader för
kommunstyrelsen, där lokalkostnaderna tidigare låg budgeterade. För att bibehålla en
fortsatt god service till våra medborgare och näringsidkare, bör taxehöjningarna ske
succesivt och ansvarsfullt med hänsyn till taxorna i jämförbara kommuner. Åtgärder
behöver också vidtas för att få ner verksamhetens overheadkostnader löpande fram till
2023.

Förutom timtaxornas storlek är antalet fakturerade timmar per årsarbetstid, en
parameter som påverkar det ekonomiska resultatet. Genom en gedigen satsning på
introduktion av nyanställd personal samt samverkan med andra kommuner börjar
effektiviteten gå upp. En annan faktor är satsningen på ärendehanteringssystemet
Castor som effektiviserar handläggningsprocessen.
Ovannämnda åtgärder tillsammans med en allmän återhållsamhet förväntas täcka
utebliven löne- & hyreskompensation.

10

Vingaker.se

5 (5)
5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunstyrelsen går till
och vilka förändringar skulle det innebära mot idag?
Samhällsbyggnadsnämnden betonar vikten av en nära samverkan med
kommunstyrelsens särskilt vad gäller strategiska miljöfrågor inklusive VA-frågor,
arbete med översiktsplan, detaljplanering samt mark- och exploateringsfrågor.
Nämnden ser behov av kontinuerliga träffar bland annat med de gemensamma
grupper som finns i form av styrgrupp för översiktsplan samt plangruppen.

6. Hur ser nämndens arbete med kommunens värdegrund ut?
Den extremt höga personalomsättningen där mer än 70 % av nämndens medarbetare
arbetat kortare tid än två år i Vingåker, har försvårat ett aktivt värdegrundsarbete.
Andra mindre optimala förutsättningar är att många introduktioner skett på distans och
att förvaltningen startades 1 april, just i början av Coronapandemin. De gemensamma
aktiviteterna och arbetena som planerats för att få ihop förvaltningen, tvingades ställas
in. Nystart av värdegrundsarbetet planeras så snart restriktionerna för distansarbete
släpps. Nämnden kommer under hösten att lyfta frågan om värdegrund.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

35
(xx)

2021-03-29

Ks §

Information om kommunalt ungdomsråd
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

36
(xx)

2021-03-29

Ks §

Information om årlig uppföljning av krisberedskap och
civilt försvar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av information och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- Informationen presenteras på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Uppföljning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun

KS 2021/32

Årlig uppföljning av LEH för
Vingåkers kommun, avser år
2020
Bakgrund
Uppföljning av den statliga ersättningen kopplade till uppgifterna i
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
årlig redovisning av indikatorer.
Genom föreliggande dokument ombeds kommunerna rapportera
utvecklingen av sin krisberedskap utifrån 2 kap 9§ LEH, 2§ FEH,
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022
beskrivning under avsnitt 6.2 i överenskommelsen,
överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar
samt anvisningar för användning av statlig ersättning för
kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar avsnitt
1.2 i anvisningarna. I förordning (2017:870) om länsstyrelsernas
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap finns skrivet att
Länsstyrelsen särskilt ska följa upp kommunernas tillämpning av
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Den statliga ersättningen betalas ut till kommunerna enligt 5 kap.
1§ LEH. Där framgår att kommunerna skall få ersättning av staten
för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och
3 kap. I överenskommelsen tydliggörs de villkor som gäller för
ersättningen. Finansierade åtgärder ska kunna härledas till
uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består av risk- och
sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning,
utbildning, rapportering och höjd beredskap. Med detta som
bakgrund görs det i och med detta en uppföljning av kommunens
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Vingåkers kommun

användning av de statliga medlen samt kommunens redovisning av
MSB årliga uppföljning av indikatorer.
Att redovisa
•

Redovisa MSBs mall för årlig uppföljning (indikatorer)

•

Redovisa förbrukningen av den statliga ersättningen för år
2020 kopplad till krisberedskap och civilt försvar.

•

Vid sparade medel, bifoga en plan för hur de sparade medlen
är tänkt att användas.

•

Utökad årlig uppföljning av kommunerna och regionernas
arbete med krisberedskap och civilt försvar med anledning av
Covid-19

1. Indikator ................................................................................. 4

Ledning – Riskhantering RSA ........................................................................................ 4
Ledning - Planering ........................................................................................................ 5
Samverkan ...................................................................................................................... 7
Kommunikation ..............................................................................................................8
Informationssäkerhet .....................................................................................................9
Kompetens - Utbildning .................................................................................................9
Kompetens - Övning ..................................................................................................... 10
Resurser ........................................................................................................................ 10
2. Ekonomi ................................................................................ 12

Uppföljning av statlig ersättning .................................................................................. 12
Ekonomisk specifikation .............................................................................................. 13
Ekonomisk uppföljning av genomförda åtgärder ......................................................... 13
Redovisning av statlig extra medel för civilt försvar 2020 ........................................... 13
3. Åtgärder 2020 ....................................................................... 14
4. Händelser .............................................................................. 14
5. Utökad årlig uppföljning av kommunerna och regionernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar med anledning av Covid-19 ..... 14
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1.

Indikator

Ledning - Riskhantering
1. Kommunen har för mandatperioden rapporterat en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys till länsstyrelsen i enlighet med 4 § i denna författning.
Ja
Motivering: Ja
2. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen har fastställts av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen.
Ja
Motivering: Kommunstyrelsen
3. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och beslut om
åtgärder för att minska sårbarheten i verksamheten och eller stärka kommunens
krishanteringsförmåga hos
Ja
- berörda verksamheter,
Ja
- kommunalägda bolag,
Ja
- kommunalförbund.
Ja
4. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen är, i de delar som är relevanta,
förankrad och känd hos
Ja
Motivering: Risk- och sårbarhetsanalys är presenterad för gruppen Lokal
krishanteringsråd under 2019 för att få en förankring hos berörda aktörer
inom det geografiska området.
- beslutsfattare,
Ja
- anställda inom kommunen (berörda förvaltningar eller motsvarande, bolag och
kommunalförbund)
Ja
- berörda aktörer inom det geografiska området. =Ja
Samtliga ansvariga: Ks, Nämnder, förvaltningsledning, VD,
VSR, enhetschefer, övrigpersonal som har inkluderats i RSA arbete.
Deltagare inom Lokal Krishanteringsråd.
5. Följande delar av kommunens verksamhet har involverats i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser.
JA
Motivering:
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- Central administration inkl. IT och informationsverksamhet=Ja
- Äldreomsorg=Ja
- Individ- och familjeomsorg=Ja
- Stöd och service till funktionshindrade=Ja
- Förskola=Ja
- Grund- och gymnasieskola=Ja
- Vatten och avlopp=Ja
- Samhällsplanering=Ja
- Miljö- och hälsoskydd=Ja
- Väghållning=Ja
- Renhållning=Ja
- Räddningstjänst=Ja
- Kommunala bostadsbolag=Ja
- Fjärr-/närvärmeförsörjning=Ja
- Lokal elförsörjning=Ja
- Övriga verksamheter, beskriv vilka under motivering. = Mat&Måltider,
Samhällsbyggnad, Tekniska-Transporter- Plan-och bygg, och
Bredbandsinfrastruktur
6. Det finns en Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller motsvarande som har beredskap
dygnet runt alla dagar på året.
Ja
Motivering: RTÖG -TIB, Enlig funktionskort Bedömandegrupp för vidare hantering
av inträffad händelse.
7. Kommunen bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna identifiera och varna
för extraordinära händelser.
Ja
Motivering: Vi prenumererar på nyhetsbrev, deltar i samverkansforum,
nätverksträffar, konferenser, utbildningar och får nyheter via SKR, MSB,
Krisinformation.se, SMHI, Vattenfall, Länsstyrelsen i Sörmland, SR P4
Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten andra myndigheter och
organisationer.

Ledning - Planering
8. Kommunen har fastställt ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap
som innehåller
Ja
- en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet.
Ja
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- en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtgärderna i enlighet med
överenskommelsen från 2018 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap.
Ja
- en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
Ja
- en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver.
Ja
- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse
(krishanteringsorganisation).
Ja
- hur kommunens krishanteringsorganisation leder, samordnar, samverkar samt
säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse
Ja
- vilka lokaler för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär
händelse.
Ja
Motivering: Enligt RSA:s åtgärdsanvisningar och specificering i Styrdokument för
Vingåkers kommun trygghets och säkerhetsarbete, krisberedskap och civilt försvar
2019-2023 beslutat av KF samt Krisledningsplan vid hantering av extraordinära
händelser och andra allvarliga störningar 2019-2023 beslutat KS
9. Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i samverkan med
kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området.
Ja

Motivering: Regional samverkan och inriktningar (RSI) har upprättats inom
Södermanlands Län. Det finns även gemensamma kommunikationskanaler upprättade
via Södermanlands Län exempelvis Rakel och WIS. Det finns också möjlighet att via
Länsstyrelsen snabbt sammankalla samtliga TIB:ar för samverkanskonferenser.
10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera krishanteringsorganisationen.
Ja
11. Det finns en beslutsordning med angivet mandat för krishanteringsorganisationen.
Ja
Motivering: Reglemente för krisledningsnämnd, krisledningsplan samt
överenskommelse mellan kommunen och räddningstjänsten (TIB-funktionen).
12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att bedriva
Ja
- operativ ledning, =Ja
- samverkan, =Ja
- omvärldsbevakning, =Ja
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- framtagande av lägesbild, =Ja
- kriskommunikation, =Ja
- analys av händelseutvecklingen av en händelse på kort och lång sikt. =Ja
13. Det finns rutiner och planer (kontinuitetsplaner) för att upprätthålla de mest
prioriterade samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för.
Ja
Motivering: Detta arbete är inkluderats i RSA. Utifrån RSA:s resultat framtagna
planer och rutiner, checklistor inom samhällsviktig verksamhet.
14. Planen för hantering av extraordinära händelser och planerna för att upprätthålla
samhällsviktig verksamhet kontrolleras minst en gång per år och revideras vid behov.
Ja

Samverkan
15. Kommunen har tagit initiativ som möjliggör för aktörer som bedriver samhällsviktig
verksamhet inom kommunens geografiska område att samverka i syfte att uppnå
samordning av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse.
Ja
Motivering: Kommunen har ett Lokalt krishanteringsråd.
16. Kommunen är sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för
kommunen och aktörer involverade i arbetet med att förebygga och hantera
extraordinära händelser inom kommunens geografiska område ingår.
Ja
Motivering: Kommunen är sammankallande för ISF(Inriktning och
samordningsfunktion) och Lokal krishanteringsråd som har startads upp under våren
2018.
17. Kommunen har rutiner för att upprätta och förmedla en samlad lägesbild inom
kommunens geografiska område avseende extraordinära händelser.
Ja
18. Kommunen har rutiner för deltagande i samverkanskonferenser.
Ja
19. Kommunen har rutiner för att information till allmänheten vid en extraordinär
händelse samordnas.
Ja
Motivering: Kriskommunikationen är väl utvecklad i det avseendet och det finns en
kriskommunikationsplan och funktionskort inom krisledningsstaben. Det finns
exempelvis en kriswebb som kan lanseras och man är aktiv på sociala medier och når på
så sätt många i allmänheten. Fysiska anslagstavlor är identifierade inom det geografiska
områden.
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Kommunikation
20. Det finns informationskanaler, såsom Rakel ,WIS, Temas, Skype, Zoom Lync,
Facebook för att ta emot och dela information vid extraordinära händelser, Vykort
riktad info till individer som inte har förmåga att ta till sig information samt tidningen
Vingåker för dig. Information till andra språkgrupper via Info ambassadörer.
Ja
- internt inom kommunen,
Ja
- till länsstyrelsen och andra kommuner.
Ja
21. Det finns alternativa lösningar, särskilt med avseende på It-, tele- och radiosystem,
för att upprätthålla kommunens prioriterade kommunikation.
Ja
Motivering: Viktig meddelande till allmänheten (VMA).
Meddelande sänds på begäran av kommunen, Räddningstjänsten, TIB, Polisen,
Länsstyrelsen och andra myndigheter. Det finns möjlighet att kontakta Sveriges RadioP4
Sveriges radios sändningsledning via Rakel.
- inom kommunen
Ja
- till länsstyrelsen och andra kommuner,
Ja
- till allmänheten vid inträffad händelse.
Ja
22. Det finns rutiner för spridning av information till allmänheten via olika system.
Ja
Motivering: Enligt Kriskommunikationsplan och funktionskort för
kommunikationsfunktionen.
- sociala medier,
Ja
- kommunens webbplats,
Ja
- Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA),
Ja
- kommunens upplysningscentral,
Ja
- informationsnumret 113 13,
Ja
- Sveriges Radio P4.
Ja -Vykort anpassad info till individer som inte kan ta emot info via andra kanaler.
23. Kommunen har säkerställt att VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan
sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.
Ja
Motivering: VMA- Sändare installerade inom Vingåkers kommun. VSR genomför
service och provning enligt anvisningar.

21

Datum
2021-02-8

9 (15)

Vingåkers kommun

Informationssäkerhet
24. Kommunen hanterar information säkert genom att
Ja
- kommunen bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet i enlighet
med tillämplig informationssäkerhetsstandard (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002) på
området,
Ja
Motivering: Enligt analysen för systematiskt säkerhetsarbete och IT- och
Informations Policy samt KLASSA system.
- kommunen har rutiner för att identifiera och hantera kritiska beroenden till system
och tjänster för informationshantering som är av central betydelse för kommunens
verksamhet,
Ja
- kommunen har rutiner för att identifiera och hantera säkerhetsbrister i industriella
informations- och styrsystem (SCADA) av betydelse för samhällsviktig verksamhet
inom kommunalteknisk försörjning
JA
Motivering: Enligt identifierade och prioriterade säkerhetssystem
25. Kommunen ställer krav på informationssäkerhet i förhållande till andra aktörer
Ja
Motivering: Kunskapshöjande insatser är ständigt pågående process så vi arbetar med
och kring informationssäkerhetsfrågan.
- när informationshantering upphandlas av extern leverantör,
Ja
Motivering: Sekretess finns med alltid och säkerhetsprövning genomförs i dem flesta
fall
- när kommunal verksamhet upphandlas av extern leverantör.
Ja
Motivering: Sekretess finns med alltid och säkerhetsprövning enligt
Säkerhetsskyddslagen.

Kompetens - Utbildning
26. Följande funktioner och eller personal anställd i kommunen har under det gångna
året utbildats för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Ja – Hantering av Covid -19 på alla nivåer under 2020-2021
Utbildning i Civilt försvar och krisberedskap samt Övning TFÖ
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Motivering: Krisledningsorganisation samt all personal inom Vingåkers kommun har
hanterad Covid -19 från 11 mars 2020
27. Personal i krishanteringsorganisationen har utbildning och kännedom om sin och
kommunens roll och ansvar vid en extraordinär händelse.
Ja
Motivering: Alla kommunala verksamheter och kommunala bolag och förbund har i
alla led skarp hanterat Covid-19 under 2020-2021
28. Kommunen har säkerställt att krisledningen har grundläggande kunskaper om
kommunens uppgifter vid höjd beredskap.
Ja- Utbildning7övning Civilt Försvars Övning TFÖ genomfördes under 2019.

Kompetens - Övning
29. Följande funktioner och eller personal anställd i kommunen har under det gångna
året övats för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Ja, Hantering av COVID-19 har bidragit till Skarp övning för hela
kommunorganisation, Bolag och Förbund.
30. Kommunen har under det gångna året deltagit i planering, genomförande eller
utvärdering av samverkansövning på regional eller nationell nivå, rörande till exempel
rutiner för samlad lägesbild, deltagande i samverkanskonferenser eller samordning av
information till allmänheten vid en extraordinär händelse. JA
Utvärderat Pandemi hantering
31. Kommunen har under det gångna året genomfört någon samverkansövning med
externa aktörer inom kommunens geografiska område, och eller tillsammans med andra
kommuner.
Ja
Motivering: Deltagit inom Försvarsmaktens övning och i samverkan med andra
myndigheter och organisationer.
32. Kommunen har utvärderat de övningar som genomförts under det gångna året.
Ja
33. Kommunen har rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade händelser och
övningar.
Ja

Resurser
34. Kommunen har gjort en behovsanalys av vilka materiella och personella resurser
som är särskilt kritiska för att hantera extraordinära händelser.
Ja
Motivering: Ja, I form av utpekade kritiska beroenden. Vi har dock identifierat behov
av materiella resurser vid två av kommunens verksamheter där vi nu ser över
möjligheten att installera fast reservkraft.
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Skyddsutrustning och desinfektion för hantering av Covid-19 .
35. Kommunen har under det gångna året uppdaterat sin dokumentation av vilka
interna materiella och personella resurser som finns att tillgå vid en extraordinär
händelse
Ja
36. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera funktionalitet på de
materiella resurser som finns att tillgå vid extraordinära händelser.
Ja
Motivering: Underhåll- och driftrutin för reservkraftverket för ledningsplats finns.
UPS- serviceavtal IT-server har upprättats. Respektive enhet eller förvaltning som har
sådana resurser ansvarar för sitt eget underhåll (exempelvis räddningstjänst med
pumpar).
37. Det finns avtal och eller överenskommelser med externa aktörer om
förstärkningsresurser vid extraordinära händelser.
Ja
Motivering: SVAAB. Tillgång finns till nationella förstärkningsresurser för vissa
händelser, exempelvis skogsbrand och VAKA.
38. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser (materiella och
personella) från externa aktörer (lokala/regionala/nationella/internationella) i samband
med extraordinära händelser.
Ja
Motivering: Rutin finns upprättad kontaktväg (kommunens TIB, TIB Länsstyrelsen).
Det finns inom räddningstjänstnätverket ett teoretiskt upplägg för att kunna förstärka
varandras stabsfunktioner.
39. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade med avseende
på
Ja
- elförsörjning, med möjlighet till reservkraftförsörjning, till lokaler, arbetsplatser
och tekniska system med en uthållighet om minst en vecka,
Ja
- it-försörjning,
Ja
- tekniska system för kommunikation och samlad lägesbild (t.ex. via Rakel och WIS),
Ja
- tillgång till vatten för hantering av mat och dryck samt för hygien som medger
uthållighet om minst en vecka.
Ja
Motivering: Test av reservkraften sker en gång i månad.
40. Det finns utpekad alternativ lokal för krishanteringsorganisationen.
Ja
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Motivering: Nybyggt Räddningstjänststation i Katrineholm är Vingåkers kommuns
alternativ ledningsplats. Räddningstjänstens ledningsplats uppfyller krav som
ledningslokalen Hjälmaren i kommunhuset.

2.

Ekonomi

Uppföljning av statlig ersättning
1. Har kommunen en plan för hur ersättningen ska användas när det gäller uppgifterna i
lagen?
Ja
2. Är den statliga ersättningen för uppgifterna enligt LEH särredovisad i kommunens
ekonomiska redovisning?
Ja
3. Har kommunen ett sparande som ackumulerats under någon del av perioden 20062018?
Ja
Total summa som ej är förbrukade (ackumulerat sparande) från tidigare år
+ år 2020
411290 kr
3a. Hur mycket har sparats och som EJ har förbrukats?
Krisberedskaps ersättning
411290 kr
3.b Har kommunen en plan för hur sparandet ska användas
JA
Medel kommer att finansiera utbildning/övning inom krisberedskap/Civilt försvar.
Dessa medel kommer att finansiera utbildning/övning inom krisledningsorganisation
och POSOM/Krisstöds-gruppen.
Ledningsgrupper inom samhällsviktiga verksamheter kommer att utbildas/övas.
4. Hur stora är, uttryckt i årsarbetskrafter, de sammanlagda personella resurserna (t.ex.
beredskaps-, säkerhetssamordnare, säkerhetschef) för samordning av kommunen
uppgifter enligt LEH för 2020?
Mellan 0,50 och 0,74 årsarbetskrafter
5. Sker särskild tidredovisning av den arbetstid som kommunerna lägger ned på arbetet
med samordning av kommunens uppgifter enligt LEH?
Ja
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Ekonomisk specifikation
SPARANDE: Hur mycket har kommunen sparat av ersättningen för 2019-2020?
8 830kr
SPARANDE: Hur mycket har kommunen sparat av ersättningen för 2006-2018?
402 460 kr
Total summa för planerad aktiviteter: krisberedskap
411290 kr
Plan för sparade medel- Ja
Motivering: Utbildning och övning av förtroendevalda samt tjänstemän

Ekonomisk uppföljning av genomförda åtgärder
1. Hur bedömer kommunen att verksamhet och åtgärder som genomförts med medel
från den statliga ersättningen har lett till att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet?
I mycket hög grad
2. Hur bedömer kommunen att verksamhet och åtgärder som genomförts med medel
från den statliga ersättningen har lett till att stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser
I mycket hög grad
3. I vilken grad bedömer kommunen att den statliga ersättningen påverkar möjligheten
att fullgöra uppgifterna i lagen?
I mycket hög grad

Redovisning av statlig extra medel för civilt försvar
2020
1. Har ni använt de tilldelade medlen för att stärka ert arbete med civilt försvar?
Ja, liten del har används.
Total summa för planerade aktiviteter 2021-2022 Civilt försvar
Ja, 282 201kr
Civilt försvars ersättning sparade medel 2018 och 2020
Kommer ni spara några av dessa medel till 2021?
Ja, 282 201 kr
Medel kommer att användas till :
Kunskapshöjande insatser för krisledningsorganisation inom Civilt försvar. Vi ska
stärka förmåga inom samhällsviktiga verksamheter.
Planera och utbilda Vingåkers kommun organisation inom Civilt Försvar och planera
för Krigsorganisation, Säkerhetsskydd, Säkerhetsprövning/Säkerhetsklassning.
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3.

Åtgärder 2020

Genomförda under 2020
Hantering av Covid- 19 har pågått under 2020 och pågår fortvarande.
Förtroendevalda och tjänstemannaorganisation
Beslut om Reservkraft inom SVV
Totalförsvarsövning TFÖ 2020. Övningen har bidragit till kunskap om det civila försvaret
samt Sveriges motståndskraft vid väpnad angrepp.
Plan beslutat för Trygghetspunkter och evakuering.

4.

Händelser

Krisledningsorganisation samt samtliga medarbetare inom Vingåkers
kommun har hanterat Covid- 19 under 2020 och 2021.

5.

Utökad årlig uppföljning av kommunerna
och regionernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar med
anledning av Covid-19

2020 har dominerats av pandemin covid-19 och hanteringen av händelsen. Påverkan på
verksamheter har sett olika ut i olika delar av landet och vid olika tidpunkter under året.
Planerade åtgärder och insatser har i många fall fått nedprioriteras och/eller skjutas på
framtiden. MSB önskar få in en kortfattad och övergripande rapportering kring hur
kommunerna och regionernas användning av den statliga 2.4-ersättningen har
påverkats under året och hur sparandet av ersättningen har påverkats.
Att besvara frågor enligt Kommunöverenskommelsen Krisberedskap
(Svaren är markerat med gult och inom parantes)
- RSA
(Kommunen har tagit fram RSA under 2019)

-

Planering
(Kommunen har genomfört planering under 2019-2023)

-

Geografiskt områdesansvar
(Kommunen har haft samverkan och genomfört samverkansmöte med ISF och
Lokal krishanteringsråd samt aktörer som finns inom det geografiska områden
under 2020)

-

Kompetens – Utbildning/ Övning
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(Vingåkers kommun, Kommunala Bolag, Förbund, Krisledningsorganisation
och verksamhetsansvariga på alla nivåer hanterar Covid-19 sedan 11 mars
2020)
-

Rapportering
(Rapportering av läget har rapporterats sedan 11 mars 2020 och fortsätter 2021)

Att besvara frågor enligt Kommunöverenskommelsen Civilt Försvar
-

Kompetenshöjning gällande totalförsvaret
(TFÖ genomfördes under december 2019. Fortsatt utbildning gällande
totalförsvaret för övriga tjänstemän inom Vingåkers kommun kunde inte
genomföras på grund av pandemi)

-

Säkerhetsskydd
(Största delen av säkerhetsskyddet genomfördes under 2019 och i början 2020.)
- Krigsorganisation och krigsplacering
(Planeringen påbörjades men kunde inte slutföras på grund av Covid -19
verksamhetsansvariga har inte haft tid att delta på utbildning)
- Ledningsansvar
(Rapportering har genomförts till Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och
RTÖG/VSR under 2020)
- Geografiskt områdesansvar
(Kommunen har samverkat med Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, Region
Sörmland, smittskydd, SKR och på lokal nivå förbund, kommunala bolag, Lokal
krishanteringsråd, ISF- aktörer inom det geografiska områden
under hela 2020)
- Rapportering
(Rapportering har genomförts till Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och
RTÖG/VSR under 2020)
Har kommunen sparade medel av2:4 ersättningen som beror på något av följande:
a) Sänkta personalkostnader då handläggare arbetat med hantering av pandemin? (Nej)
b) Sänkta kostnader då aktiviteter kopplade till överenskommelsen ställts in?
( Ja- Inställda utbildningar för verksamhetsansvariga inom samhällsviktiga
verksamheter)
c) Sänkta kostnader av övriga skäl
(Ja- Uteblivna aktiviteter för aktörer inom det geografiska områden)
Möjlighet att lämna en kommentar till hur kommunens arbete med LEH har påverkats
av pandemin
(Vingåkers Kommunen har lärt oerhört mycket av Covid -19 hanteringen på alla nivåer
under 2020-2021)
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1. Inledning
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra medlemsstater.
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, även kallad GDPR) reglerar hur
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) rättigheter.
Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades personliga
integritet kränks och att kommunens anseende skadas.
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun
och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom
samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud, som har utfört sitt uppdrag från och med den 25
maj 2018 till och med den 25 november 2020. Rapporten presenterar resultaten för denna period.

Enligt dataskyddsförordningen (art. 39 p. 1b) ska dataskyddsombudet bland annat övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar
i behandling och tillhörande granskning.
Denna rapport är författad av dataskyddsombud hos kommunstyrelse i Vingåkers kommun, Svitlana
Jelisic. Skyldigheten att författa denna rapport framgår av artikel 29-arbetsgruppens Riktlinjer om
dataskyddsombud, 16/CV, WP 243 rev. 01.

2. Syfte med rapporten
Syftet är att ge den personuppgiftsansvarige, kommunstyrelsen i Vingåkers kommun, en bild av hur
arbetet har fortlöpt, vilka utvecklingsområden som finns samt ge en aktuell lägesbild.

3. Utvalda områden
Valet av fokusområden för tillsynen 2020 är framtagna i samarbete med flera dataskyddsombud och
kommer att användas för följande kommuner: Trosa, Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Flen,
Katrineholm, Vingåker och Strängnäs. Tillsammans har vi resonerat kring risker och sårbara
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behandlingar och tittat på Datainspektionens tillsynsplan samt kommit fram till följande
fokusområden:
Dataskyddsombud
”Dataskyddsorganisationen”
Utbildning av personal
Registrerades rättigheter
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsincidenter
Översyn av registerförteckningar
Behörighet
Konsekvensbedömningar

4. Dataskyddsombud
Enligt dataskyddsförordningen (artikel 37.1) måste myndigheter och offentliga organ utse ett
dataskyddsombud. Vidare ska den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen (artikel
37.7) offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till
tillsynsmyndigheten.
Dataskyddsförordningen (artikel 38) ställer krav på organisationer som utser ett dataskyddsombud att
dataskyddsombudet ska få de resurser som krävs för att dataskyddsarbetet ska fungera på ett bra sätt.

4.1 Beslut om dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har av kommunstyrelsens GDPR-samordnare fått information och mottagit
beslutet om att utse dataskyddsombud för kommunstyrelsen - diarienummer KS/2018/276 - KS
§79/2018. Datainspektionen har tagit del av informationen om dataskyddsombudet - diarienummer
KS/2018/324.

4.2 Information om dataskyddsombud
Kontaktuppgifter till dataskyddsombud finns publicerade på kommunens webbplats samt intranät:

- På hemsidan www.vingaker.se
- På intranätet Rankan
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4.3 Åtgärder
(1) Inga extra åtgärder rekommenderas.

5. Dataskyddsorganisation
Enligt dataskyddsförordningen (artikel 38.2) ska den personuppgiftsansvarige tillhandahålla
dataskyddsombudet de resurser som krävs för att fullgöra dataskyddsombudets uppgifter. Varje
personuppgiftsansvarige bör därför utse personer som ansvarar för GDPR-arbetet samt organisera
deras arbete på ett sådant sätt att krav i dataskyddsförordningen ska uppfyllas.

Dataskyddsombudet konstaterar att det har funnits en fungerande dataskyddsorganisation i våra
sex kommuner som leds av dataskyddsombudet och kommunövergripande GDPR-samordnare.
Varje personuppgiftsansvarige har utsett en till fyra GDPR-samordnare som har mandat att leda
GDPR-arbetet inom respektive område.
GDPR-samordnarens roll har beskrivits i vårt gemensamma levande dokument ”Riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen” (Riktlinjer) som har antagits av de flesta
personuppgiftsansvariga. Dokumentet bör dock bearbetas bland annat i den delen som gäller
kommunövergripande GDPR-samordnarens roll eftersom den för tillfället inte finns beskriven i
Riktlinjer.
Kommunövergripande GDPR-samordnare organiserar och leder GDPR-arbetet inom kommunen
och kommunala bolag. Kommunövergripande GDPR-samordnare håller direktkontakt med
dataskyddsombud och GDPR-samordnare för respektive kommun och dess kommunala bolag.
Kommunövergripande GDPR-samordnare organiserar regelbundna GDPR-samordnarträffar, där
även dataskyddsombudet kan delta för att ge stöd och råd samt besvara frågor. GDPR-samordnare
har mandat att leda dataskyddsarbetet för respektive personuppgiftsansvarige.
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5.1 Dataskyddsorganisation, struktur
•

Dataskyddsombud

- kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs inom

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

•

Kommunövergripande GDPR-samordnare

- har mandat att organisera och leda

dataskyddsarbete inom kommunen.

•

GDPR-samordnare

- har mandat att leda dataskyddsarbete inom respektive

personuppgiftsansvariges område.
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5.2 Dataskyddsorganisation i Vingåkers kommun, struktur
•

Kommunövergripande GDPR-samordnare med organisations ansvar (central samordnare) har mandat att organisera och leda dataskyddsarbetet inom kommunen och är länken mellan
kommunledningen, GDPR-samordnargruppen och dataskyddsombud.

•

Kommunövergripande GDPR-samordnare med ansvar för praktiskt arbete - har mandat att
organisera och leda det praktiska dataskyddsarbetet inom kommunen och är länken mellan
GDPR-samordnare, kommunövergripande GDPR-samordnare och dataskyddsombud.

•

GDPR-samordnare

- har mandat att leda dataskyddsarbetet inom respektive

personuppgiftsansvariges område.
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Dataskyddsombudet konstaterar att det redan i april 2017 har utsetts en kommunövergripande
GDPR-samordnare på Vingåkers kommun. Rollen som kommunövergripande GDPR-samordnare
har först tilldelats kommunjuristen och senare kommunikationschefen. Kommunjuristen har varit
ansvarig för implementeringen av dataskyddsförordningen på Vingåkers kommun.

Under kommunjuristens ledning har det tagits fram en personuppgiftspolicy, samt gjorts första
prioriteringar för dataskyddsarbete. Kommunjuristen har aktivt deltagit i framtagandet av mall för
personuppgiftsbiträdesavtal samt vårt gemensamma levande dokument ”Riktlinjer för tillämpning
av dataskyddsförordningen”. Vissa svårigheter har dock uppstått när det gäller fungerande
dataskyddsorganisation i Vingåkers kommun.

GDPR-samordnare har beskrivit hur dataskyddsorganisation i Vingåkers kommun har bildats på
ett följande sätt:
”Vingåkers kommuns GDPR-grupp härstammar från den tidigare IT-gruppen som bildades runt
2013 och bestod av representanter från samtliga förvaltningar. Denna grupp utvecklades till
kommunens systemförvaltargrupp som arbetade tillsammans för att skapa en överblick och
gemensam hantering kring system och IT-frågor. I en gemensam systemportfölj samlas allt från
system, systemägare och förvaltare till PUB-avtal, kostnader och säkerhetsnivå. När GDPRarbetet initierades 2017 så var det naturligt att utgå från denna grupp som ofta arbetade med bl.
a informationssäkerhet, rutiner och kontroller. Merparten av medlemmarna i GDPR-gruppen är
även systemförvaltare för de större systemen i kommunen.”1

1

”Kommunstyrelsens svar på kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen”, s. 12
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Dataskyddsombudet konstaterar att Vingåkers kommun har varit framåt gällande bildandet av
dataskyddsorganisation. Det kan dock poängteras att den inte varit väl organiserad samt inte fått
en tydlig struktur under kommunjuristens ledning.

Situationen har förändrats och dataskyddsarbetet har fått en ny uppstart när rollen som
kommunövergripande

GDPR-samordnare

(central

samordnare)

har

tilldelats

kommunikationschefen i början av år 2019.

Den centrala GDPR-samordnaren med ansvar för IT, nämndservice (inkl. registratorer),
informationssäkerhet, telefoni, kommunreception och kommunikation har visat en stor
engagemang i dataskyddsfrågor. Under en kort tid har det tagits fram en plan för GDPR-aktiviteter.
Roller som GDPR-samordnare har förtydligats i ett gemensamt dokument ”Projektplan med
delmål”. Det har planerats regelbundna möten med GDPR-samordnare för Vingåkers kommun som
leds av kommunövergripande GDPR-samordnare och IT-strateg. Kommunövergripande GDPRsamordnare organiserar och leder GDPR-arbetet inom kommunen och kommunala bolag och håller
direktkontakt med dataskyddsombudet. En roll som kommunövergripande GDPR-samordnare med
ansvar för praktiskt arbete har ansetts som nödvändig. Den rollen har fått nämndsekreterare.

Det har vidare utsetts GDPR-gruppen som har träffats regelbundet var 4-6:e vecka.

GDPR-samordnare berättar:
”Under mötena identifieras behov och prioriteringar, därefter har medlemmarna arbetat i
underordnade arbetsgrupper med specifika uppgifter. Där har man fokuserat på att ta fram rutiner,
riktlinjer eller andra strategiska uppgifter. En projektplan innehållande egna uppgifter,
utbildningsinsatser med mera har satts upp för respektive förvaltning, men samordning har skett
med de centrala dokumenten. Fram till 2019 hade Vingåkers kommun en jurist anställd som bistått
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i GDPR-arbetet men som inte ingått i GDPR-gruppen. Arbetet med GDPR fungerar bra internt,
externt har nätverket inom DSO-gruppen varit värdefullt samt kontakter med SKR. Det interna
samarbetet fungerar väl med regelbundna mötet för GDPR-samordnarna sam den egna enheten.
Detta har varit en stor fördel i arbetet då det tidigare många frågor funnits inom samma
verksamhet som hamnat mellan stolarna och tappats bort. Utmaningen har varit att få tiden att
räcka till. Dock så har kommunledningsförvaltningen (KLF) en GDPR-samordnare per enhet med
uttalat ansvar att leda det praktiska arbetet som stöd till den centrala GDPR-samordnaren. GDPRsamordnarnas rollfördelning har beskrivits i vårt gemensamma levande dokument ”Projektplan
med delmål”.2

Förutom interna möten har den centrala GDPR-samordnaren deltagit i mötena med sina
motsvarigheter från andra kommuner i Sörmland, varit aktiv med att dela med sig erfarenheter och
har inspirerat andra kommunövergripande GDPR-samordnare. Den kommunövergripande GDPRsamordnaren har sett till att personal har grundläggande kunskap i dataskyddsförordningen samt
utbildat medarbetare i dataskyddsfrågor.

Dataskyddsombudet konstaterar att Vingåkers kommun har visat ett strålande resultat vad gäller
bildandet av dataskyddsorganisation med tydlig omfördelning av roller samt regelbundna möten.
Kommunen har arbetat självständigt med dataskyddsfrågor, har tagit fram prioriteringar och
genomfört dem. Vingåkers kommun har byggt en fungerande unik organisation som
dataskyddsombudet rekommenderar andra kommuner att använda som ett bra exempel. Den
kommunövergripande GDPR-samordnaren har spelat en stor roll i hur dataskyddsarbetet har
organiserats och fortlöpt.

2

”Kommunstyrelsens svar på kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen”, s. 12
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5.3 GDPR-samordnare för kommunstyrelsen
Det har utsetts tre GDPR-samordnare för kommunstyrelsen. Roller omfördelats utifrån
kommunstyrelsens

organisation,

som

består

av

tre

centrala

enheter

såsom

IT/kommunikationsenheten, ekonomi och HR.

För att förstå hur stort ansvar GDPR-samordnaren har, har dataskyddsombudet efterfrågat en
organisationsskiss samt information om antal medarbetare som är anställda på kommunstyrelsen.
Här presenteras organisationsskissen:

GDPR - samordnare för
kommunstyrelse

Ekonomi

HR

IT/Kommunikatio
n

GDPR-samordnare har meddelat att kommunstyrelsens verksamhet innefattar avdelningar såsom
ekonomi, HR och IT/kommunikation. Sammanlagt är GDPR-samordnare ansvariga för cirka 36
anställda, som bland annat måste få kunskaper i dataskyddsförordningen för att kunna hantera
personuppgifter på rätt sätt, rapportera personuppgiftsincidenter och tillgodose de registrerades
rättigheter. Även kunskaper om informationssäkerhet vid behandlingar av personuppgifter är väldigt
viktiga att lägga fokus på för att kunna vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder.
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Det är därför givande att Vingåkers kommun har valt att utse tre GDPR-samordnare för
kommunstyrelsen. Dataskyddsombudet anser en sådan struktur för dataskyddsorganisation som mest
effektiv när en GDPR-samordnare ansvarar för ett visst område.

Dataskyddsarbetet har strukturerats genom att en plan för för GDPR-arbetet har tagits fram av GDPRsamordnare. Delegationsordningen har anpassats till dataskyddsförordningen.

GDPR-samordnare har kontinuerligt fördjupat sina kunskaper i dataskyddsförordningen genom bland
annat deltagande i följande utbildningar:

- Grundutbildning i GDPR med DSO och Draftit
- Webbutbildning i Draftit ”GDPR för offentlig verksamhet”
- GDPR-fördjupning med Delphi
- Webbutbildning i Draftit ”GDPR fördjupning”
- Dataskyddsombudets webbinarier

GDPR-samordnare för kommunstyrelsen har engagerat sig aktivt i olika dataskyddsaktiviteter genom
bland annat att:
-

delta i möten med sina motsvarigheter, GDPR-samordnare på Vingåkers kommun,

-

delta i möten med dataskyddsansvariga från andra samarbetskommuner,

-

organisera GDPR - workshop för kommunstyrelsens medarbetare,

-

informera kommunstyrelsens medarbetare om utbildningar i dataskyddsfrågor,

-

delta i olika utbildningar som organiseras och genomförs av dataskyddsombud,

-

annat.
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Dataskyddsombudet konstaterar att GDPR-samordnare för kommunstyrelsen har visat ett stort
intresse för dataskyddsfrågor och har varit väldigt engagerade i dataskyddsarbete, vilket har
uppmärksammats av dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet vill dock understryka att GDPR-samordnare har sina ordinarie arbetsuppgifter.
GDPR-samordnare för kommunikationsenheten är anställd som handläggare och huvudregistrator
och är ansvarig för hantering av inkommande post, diarieföring av ärenden, sammanställning av
statistik,

annat.

Hon

är dessutom

gruppledare

för

nämndsekreterare/registratorer samt

systemförvaltare för ärende- och dokumenthanteringssystem.

GDPR-samordnare för HR-avdelningen är systemförvaltare för flera system och är ansvarig för
systemförvaltning, lönehantering, bokföring, årsskiftehantering, sammanställning av statistik och
hantering av pensionsärenden.

GDPR-samordnare för ekonomienheten är ansvarig för systemförvaltning av ekonomisystemet och
verksamhetsplaneringssystemet samt tar hand om anläggningsreskontran.

Med hänsyn till en hög arbetsbelastning anser dataskyddsombudet att GDPR-samordnare behöver
mer tid för sitt uppdrag. Det är för att de har en ledande roll samt att de behöver kontinuerligt fördjupa
sina kunskaper i dataskyddsförordningen och annan lagstiftning som gäller för behandlingar av
personuppgifter. Även översyn av tillsynsbeslut som har fattas i Sverige och andra länder är väldigt
viktigt i det här sammanhanget. Allt detta kräver extra tid.

GDPR-samordnare har lämnat följande reflektioner angående sitt GDPR-uppdrag:
”Vi anser att vi har en bra struktur i arbetet med GDPR. Vi har utvecklad en utökad kunskap inom
området med stöd inom enheterna. Tillsammans har vi tagit fram en projektplan för
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kommunstyrelsens dataskyddsarbete för att kunna strukturera och följa upp arbetet. Den
gemensamma tanken är att utifrån planen arbeta utifrån den och följa upp regelbundet. Planen
innehåller en övergripande plan över dataskyddsarbetet, samt plan för det fortlöpande arbetet. Det
finns en även en tidsplan som vi ska försöka strukturera och som inte riktigt blivit av utifrån den
aktuella pandemin. Arbetet som GDPR-samordnare är spännande och lärorikt samt bidrar till
utveckling inom nya lagar. Arbetet är också en stor utmaning då arbetsområdet är nytt för samtliga
samordnare. Utmaningen är störst i det juridiska då kommunen saknar juriststöd för support och
kunskap. Det olika interna och externa nätverken har kommit att vara till stor hjälp i arbetet med att
kunna driva dataskyddsfrågor och medvetenhet om GDPR där dataskyddsombudet främst varit
drivande. Vi ser dock ett behov av ökad kunskap och mer tid i arbetet med GDPR. Vår kunskap är
bra men skulle kunna bli bättre i en lärande organisation. Bristen på tid för att hinna med alla
arbetsuppgifter är det svårast i tjänsten som GDPR-samordnare. Att få all dokumentation på plats
är tidskrävande och vi upplever att den tid till dataskyddsarbete som avsatts inte är i paritet med
arbetsuppgifternas storlek. För att kunna fortsätta arbetet med att leda och stötta förvaltningen i
GDPR-arbetet anser vi att vi behöver fortlöpande kompetensutveckling inom GDPR området. Det vi
framför allt bedömer krävs just nu är stöd inom området personuppgiftsbiträdesavtal.
Utifrån vår situation, behov och förutsättningar anser vi att kommunstyrelsen har kommit en bra bit
på vägen i arbetet med dataskydd.”3
Vidare kommer en redogörelse av dataskyddsarbetet i varje fokusområde.

3

”Kommunstyrelsens svar på kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen”, s. 15
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5.4 Åtgärder
(1) Utse en tid för GDPR-arbetet, t.ex. flera timmar i veckan.
(2) Skapa förutsättningar för kompetensutveckling av GDPR-samordnare.
(3) Fortsätt att prioritera dataskyddsarbete.
.

6. Utbildning av personal
Efter den 25 maj 2018 har utbildningen av personal och framförallt GDPR-samordnare identifierats
av dataskyddsombud som en av de högst prioriterade GDPR-insatserna.

6.1 Webbutbildning
En webbutbildning har valts som verktyg för att alla medarbetare ska kunna få grundläggande
kunskaper i dataskyddsförordningen. Detta alternativ har ansetts av dataskyddsombudet som mest
användbart med tanke på att flera tusen medarbetare bör utbildas i dataskyddsfrågor.
En webbutbildning har rekommenderats av dataskyddsombudet. Alla sex kommuner och kommunala
bolag som har delat på dataskyddsombudet har köpt utbildningen. Det har bestämts att all personal
ska genomföra den grundläggande webbutbildningen. Dataskyddsombudet har gjort en instruktion
till utbildningen, som kan genomföras enskilt eller i grupp beroende på kategorier av medarbetare
samt med hänsyn tagen till olika verksamheters möjligheter. Det har erbjudits en grundläggande
utbildning i dataskyddsförordningen där deltagarna har genomfört webbutbildningen tillsammans
med dataskyddsombudet.
Dataskyddsombudet konstaterar att GDPR-samordnare har sett till att alla medarbetare ska få en
gedigen kunskap om dataskyddsförordningen. Alla nyanställda erbjuds möjligheten att genomföra
webbutbildningen i Draftit. Utbildning i GDPR ingår i introduktionsplan för nyanställda vid
nämndservice och kommer att kompletteras med samtliga enhetschefers introduktionsplaner. En länk
till webbutbildningen i Draftit finns tillgänglig på intranät.
Dataskyddsombudet konstaterar vidare att samtliga medarbetare har genomgått webbutbildningen i
Draftit individuellt eller i grupp.
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6.2 Utbildningar med dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har sedan den 25 maj 2018 genomfört cirka 95 föreläsningar om
dataskyddsförordningen för olika målgrupper.
Det har organiserats workshops, där personalen har inventerat behandlingar av personuppgifter samt
registrerat dem i Draftit. Dataskyddsombudet och GDPR-samordnare har deltagit i workshops och
hjälpt medarbetare att registrera deras behandlingar av personuppgifter.
Under september-december 2019 har dataskyddsombudet varje månad haft heldagsutbildningar i
GDPR för nyanställda och andra medarbetare. Utbildningen har blivit uppskattad av deltagarna och
har därför planerats att fortsätta även under 2020. Tyvärr har Sverige drabbats av Covid-19. Det har
därför genomförts två av fyra planerade heldagsutbildningar. Utbildningarna har dock ersatts av
webbinarier “Digitalt kaffe med GDPR” samt digitala grundläggande utbildningar.
Det har under maj - juni 2020 hållits åtta tematiska webbinarier som alla medarbetare från våra sex
samarbetskommuner samt kommunala bolag har haft möjlighet att delta i.
Följande webbinarier “Digitalt kaffe med GDPR” har ägt rum:
1.

Personuppgifter, kategorier, vad jag kan och inte kan göra med dem

2.

Behandling av personuppgifter, syftet och rättslig grund

3.

Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsbiträdesavtal

4.

Personuppgiftsincidenter, hur hanterar vi dem

5.

Konsekvensbedömningar

6.

Kamerabevakning

7.

Registrerades rättigheter

8.

GDPR-nyheter, beslut och böter

En halvdags digital grundläggande utbildning i dataskyddsförordningen har arrangerats av
dataskyddsombud och ägt rum vid sex olika tillfällen under september-november 2020, såsom:

- Den 16 september 2020
- Den 14 oktober 2020
- Den 29 oktober 2020
- Den 12 november 2020 och
- Den 24 november 2020.
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Intresse har varit stort och vid vissa utbildningstillfällen har cirka 85 deltagare varit närvarande.
Dataskyddsombudet konstaterar vidare att GDPR-samordnare för kommunstyrelsen har informerat
medarbetare om utbildningen vilket har gjort att de har haft möjlighet att delta i webbinarier.

6.3 Utbildningar för GDPR-samordnare
GDPR-samordnare har tillgång till webbutbildningar i Draftit och har genomfört en fördjupad
utbildning i GDPR-frågor. Den finns tillgänglig för alla samordnare i Draftit modulen.
Tre utbildningsinsatser har organiserats av dataskyddsombudet för de cirka 70 utsedda GDPRsamordnare. Följande utbildningar för GDPR-samordnare har genomförts:
1.

Den 14 juni 2018 - GDPR-dag med Dataskyddsombud och Draftit för cirka 50

deltagare
2.

Den 18 september 2018 - en heldags utbildning ”GDPR-fördjupning” med advokat

och delägare på advokatbyrå Delphi för cirka 50 deltagare
3.

Den 25 mars 2019 - en heldags utbildning i Draftit systemet som används för bland

annat registreringar av personuppgiftsbehandlingar.
Dataskyddsombud konstaterar att GDPR-samordnare för kommunstyrelsen har deltagit i
utbildningar.

6.4 Utbildningar för chefer och personal inom specifika områden
Vissa utbildningsinsatser har organiserats av dataskyddsombudet och har riktats mot chefer och
GDPR-samordnare

inom

specifika

områden

som

utpekats

av

Datainspektionen

som

granskningsområden.
Det har organiserats två utbildningsinsatser:
1.

En heldagsföreläsning ”GDPR för vård och omsorg”, som ägde rum den 4 oktober 2019 för

chefer och GDPR-samordnare inom socialförvaltningen samt vård och omsorg”. I utbildningen deltog
71 personer. Föreläsningen har genomförts av advokat och partner på Wikströms&Partners
Advokatbyrå.
2.

En heldagsföreläsning ”GDPR för chefer och personal inom barn- och utbildningsområde”,

som planerades att genomföras i mars 2020 har flyttats fram till den 4 november 2020 på grund av
den rådande situationen med Covid-19. Det är cirka 160 personer som har deltagit i utbildningen.
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6.5 Utbildningar med GDPR-samordnare
Förutom webbutbildningen håller kommunövergripande GDPR-samordnare och GDPRsamordnare utbildningar om dataskyddsförordningen. Detta gör att medarbetarens kunskaper i
dataskyddsförordningen uppdateras regelbundet.

6.6 Andra utbildningsinsatser som organiserades av
dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har sett ett behov att organisera utbildning i SKR:s verktyg ”KLASSA”, där
information i kommunens system klassas och åtgärder för att förebygga/åtgärda möjliga brister tas
fram. Personalen från våra sex kommuner har bjudits in via kommunövergripande GDPR-samordnare
och informationssäkerhetsansvariga/chefer. Utbildningen har ägt rum den 5 mars 2020.
Representanter från Vingåkers kommun har deltagit i utbildningsinsatsen.

6.7 Åtgärder
(1) Inkludera en utbildning i dataskyddsförodningen i introduktionsplan för nyanställda.
(2) Se till att alla medarbetare får kunskap om dataskyddsförordningen, som de gör det nu.

7. Registrerades rättigheter
Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av
personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar att se till att tillräckliga processer finns för
att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande regleringen
om rättigheterna finns i artikel 12-20 dataskyddsförordningen.
De registrerade har bland annat följande rättigheter:
•

Rätt till information

•

Rätt till rättelse

•

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

•

Rätt till begränsning av behandling

•

Rätt till dataportabilitet

Den personuppgiftsansvarige bör skapa tydliga rutiner för hur de registrerades rättigheter ska
tillgodoses.
Sida 19 av 28
48

7.1 Rutiner
För att på det bästa sättet tillgodose de registrerades rättigheter har det prioriterats att skapa interna
rutiner samt utbilda personal i dem. Det har därför inom ramen för vårt samarbete skapats en
arbetsgrupp bestående av dataskyddsombud, kommunjurister och kommunövergripande GDPRsamordnare. Gruppen har tagit fram ett gemensamt dokument ”Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddförordningen”. Första utkastet av dokumentet var redan klart i augusti 2018. Sedan dess
har dokumentet bearbetats och varit redo att antas i januari 2019. Samma månad har dokumentet
antagits av första personuppgiftsansvarige.
Dataskyddsombudet konstaterar att Vingåkers kommun har tagit fram rutin om hantering av begäran
om registerutdrag. E-tjänst för hantering av begäran om registerutdrag har tagits fram. Vingåkers
kommun har som andra kommuner erhållit alla rutiner som kan användas vid behov. Rutiner har inte
än beslutats av de personuppgiftsansvariga men dess upprättning, testning och implementering ingår
i plan för dataskyddsarbete.

7.3 Information på hemsida
De registrerade måste informeras om hur den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter.
Dataskyddsombudet konstaterar att information om detta finns tillgänglig på kommunens hemsida.
Informationen bör dock vara mer detaljerad och varje arbetsprocess som innehåller personuppgifter
måste beskrivas.

7.4 Blanketter och e-tjänster
Information till de registrerade om hur deras personuppgifter behandlas måste lämnas ut i samband
vid insamlingen av personuppgifter. Information på alla blanketter som innehåller personuppgifter
måste därför uppdateras enligt dataskyddsförordningen.
Uppdateringen kan ske i flera steg:
1.

Inventering av alla blanketter och e-tjänster.

2.

Analys av varje blankett, e-tjänst (behöver vi den, vilka personuppgifter är nödvändiga för

tjänsten, vilken grupp av registrerade riktas den mot osv.).
3.

Uppdatering av blanketter och e-tjänster med specifik information till de registrerade.

Dataskyddsombudet konstaterar att kommunstyrelsen har gjort en inventering samt uppdatering av
samtliga blanketter.
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7.5 Åtgärder
(1) Ta fram alla rutiner för att tillgodose de registrerades rättigheter.
(2) Uppdatera information om behandling av personuppgifter på kommunens hemsida.

8. Personuppgiftsbiträdesavtal
Den

personuppgiftsansvarige

och

personuppgiftsbiträdet

måste

upprätta

ett

så

kallat

personuppgiftsbiträdesavtal (art. 28 dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen räknar upp
vad ett sådant biträdesavtal ska innehålla.
Det är den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelse och varje nämnd) som ska se till att
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla personuppgiftsbiträde. Det är viktigt att alla
personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara.
För att underlätta ett arbete med upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal har dataskyddsombud
och kommunjurister skapat en mall för personuppgiftsbiträdesavtal. Det har senare bestämts att våra
personuppgiftsansvariga ska använda SKR-s mall för personuppgiftsbiträdesavtal samt att alla
personuppgiftsbiträdesavtal ska registreras i ett diariesystem som “Personuppgiftsbiträdesavtal”.
Detta för att uppfylla krav i dataskyddsförordningen för att avtalen ska vara dokumenterade och
sökbara.
Dataskyddsombudet konstaterar att arbete med personuppgiftsbiträdesavtal har prioriterats av
kommunstyrelsen. Alla avtal är dock inte underskrivna, vilket gör att arbete måste fortsätta.

8.1 Inventering av personuppgiftsbiträde
GDPR-samordnare har tagit fram en mall för inventering av alla personuppgiftsbiträden och
personuppgiftsbiträdesavtal. Mallen finns tillgänglig på den gemensamma arbetsyta för GDPRsamordnare som dataskyddsombudet har skapat.
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GDPR-samordnare har meddelat att inventeringen av personuppgiftsbiträdesavtal sker löpande. ”I
systemförvaltarlistan finns en kolumn där man noterar om PUB-avtal finns eller ej, denna lista ska
jämföras med diarieförda avtal för att få en fullständig inventering på antal underskrivna avtal.”4

8.2 Mall för personuppgiftsbiträdesavtal
SKR-s mall användes för undertecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Det har dock i vissa fall
accepterats mall som personuppgiftsbiträde har tagit fram.

8.3 Andel undertecknade personuppgiftsbiträdesavtal
Det saknas statistik över andel undertecknade personuppgiftsbiträdesavtal med hänsyn tagen till
pågående inventering.
Dataskyddsombudet konstaterar att alla personuppgiftsbiträden ska vara inventerade och
personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas undertecknade. Arbetet bör prioriteras.

8.4 Åtgärder
(1) Inventera klart alla personuppgiftsbiträden.
(2) Hålla regelbunden kontakt med personuppgiftsbiträden och se till att alla avtal är
undertecknade.

9. Personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för de registrerade. De kan råka ut för till
exempel ekonomisk skada eller kränkning av sina friheter och rättigheter. En personuppgiftsincident
som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar
personuppgifter. Det kan dessutom leda till sanktionsavgifter.
Vissa typer av personuppgiftsincidenter måste anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter
det att personuppgiftsansvarige fått vetskap om incidenten (artikel 33) och berörda personer kan
behöva informeras om att en incident har inträffat (artikel 34).
Det är därför viktigt att skapa en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter.

4
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9.1 Rutin för hantering av personuppgiftsincidenter
Dataskyddsombudet

konstaterar

att

det

finns

en

fungerande

rutin

för

hantering

av

personuppgiftsincidenter som alla GDPR-samordnare är medvetna om och använder sig av.
GDPR-samordnare beskriver sitt arbete med hantering av personuppgiftsincidenter på ett följande
sätt:
”Vingåkers kommun har en tydlig arbetsgivarpolitik att det är tillåtet och lärande att begå misstag.
Fokus ligger på att upptäcka, rätta till så att det inte händer igen och lära sig av misstagen. Därför
har personuppgiftshanteringen blivit en viktig del i det arbetet. Den största utmaningen har varit att
lära ut att själva hanteringen av personuppgiftsincidenter med rapportering når ut till samtliga
medarbetare i verksamheten.
Vingåkers kommun har tagit fram rutiner och mall för rapportering och hantering av
personuppgiftsincidenter.

I

separat

dokument

dokumenteras

fortlöpande

statistik

över

personuppgiftsincidenter. Själva ärendet personuppgiftsincident registreras i diarieföringssystemet.
Enligt rutin utreder GDPR-samordnaren tillsammans med övergripande GDPR-samordnare och
dataskyddsombudet om ärendet och bedömer om incidenten ska anmälas till Datainspektionen eller
om det ska resultera och diarieföras internt. Övergripande GDPR-samordnare ger förslag på
eventuella åtgärder som behöver vidtas. Om en incident anmäls till Datainspektionen görs alltid en
intern rapport som fungerar som underlag för anmälan. Vid behov konsulteras dataskyddsombudet.
När ärendet avslutats registreras rapporten eller anmälan. Dokument för personuppgiftsincident
finns på intranätet, och är därmed lättillgängligt. Dokumentet har även anpassats för att göra det så
enkelt som möjligt för medarbetare att rapportera incidenter.
Vi kan se att vi anmäler färre incidenter till Datainspektionen 2020 än 2019. Anledningar till detta
anser jag är att vi blivit bättre på att avgöra graden av allvarlighet i incidenterna samt att
Datainspektionen blivit tydligare med exempel på ärenden som inte behöver anmälas. Innan det fanns
praxis så anmälde vi exempelvis incidenter som hade räckt med att rapportera internt. Numera avgör
vi i första hand övergripande GDPR-samordnare tillsammans med dataskyddsombudet om blir det
en intern rapport hos oss eller skickas vidare.”5

5
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9.2 Rapporter om personuppgiftsincidenter

Under år 2019 och år 2020 har det internt rapporterats åtta personuppgiftsincidenter.
Dataskyddsombudet anser att Vingåkers kommun har varit framåt gällande arbete med
personuppgiftsincidenter. Det förekommer dock troligen ett mörkertal incidenter som inte
rapporteras. Anledningen till detta kan vara att medarbetare inte har tillräckligt kunskap om
personuppgiftsincidenter, att en del av dem vet inte vad en personuppgiftsincident är och den andra
delen vill inte rapportera sådana incidenter för att de inte vill erkänna att ett fel har inträffat. Det bör
därför planeras fler insatser riktade mot medarbetare för att öka kunskap om personuppgiftsincidenter
och dess hantering.

9.3 Åtgärder
(1) Utbilda medarbetare i personuppgiftsincidenter och dess hantering.
(2) Uppmuntra medarbetare att rapportera personuppgiftsincidenter.
(3) Informera medarbetare under APT och andra arbetsforum om vilka incidenter som kan
förekomma.

10. Registerförteckning
Ett gemensamt system Draftit för registrering av behandlingar av personuppgifter har använts av våra
kommuner. Frågeformulären i systemet har anpassats till varje verksamhet. Ett konkret exempel har
använts av varje verksamhet för att hjälpa medarbetare att bättre förstå frågornas innehåll. Detta
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arbete har genomförts av GDPR-samordnare med hjälp av dataskyddsombudet. Formulären bör dock
ses över igen och uppdateras.
Registreringar av behandlingar kan ske av GDPR-samordnare eller av enskilda medarbetare som är
ansvariga för vissa arbetsprocesser. Det har organiserats workshop där behandlingar av
personuppgifter har registrerats i grupp. Dataskyddsombudet har hållit workshops, under vilka
personalen har utbildats i dataskyddsförordningen och Draftit samt registrerat behandlingar av
personuppgifter.

10.1 Registrering av personuppgiftsbehandlingar i Draftit
Vingåkers kommun har varit kreativa och anpassat formulär i Draftit med hänsyn tagen till
medarbetarens förmåga att självmant förstå och kunna besvara frågor i Draftit. Arbetet med att
förenkla frågor i Draftit har genomförts i grupp av GDPR-samordnare för Vingåkers kommun. Det
har även skrivits en instruktion (en lathund) för hur frågor i Draftit ska besvaras.
Alla medarbetare har fyllt i en Excel fil med de behandlingar av personuppgifter som de genomför.
Sedan har GDPR-samordnare registrerat dem i Draftit enligt instruktioner och med hjälp av respektive
GDPR-samordnare.
I dagsläget finns det 81 registreringar i Draftit. Det pågår en granskning av de hittills registrerade
behandlingarna. I samband med detta görs det en sammanställning för att komma ut med mer
detaljerad information till de registrerade om hur kommunstyrelsen behandlar dess personuppgifter.
Registreringen kommer att fortsätta ske löpande och enligt planen för dataskyddsarbete ska vara klar
år 2020.

Sida 25 av 28
54

10.2 Åtgärder
(1) Granska behandlingar av personuppgifter i Draftit.
(2) Se till att alla arbetsprocesser som innehåller personuppgifter finns registrerade i Draftit.
(3) Informera de registrerade om hur kommunstyrelsen behandlar personuppgifter genom att
publicera information på kommunens hemsida.

11. Behörigheter
Enligt dataskyddsförordningen (artikel 5 f) ska personuppgifterna skyddas med lämpliga tekniska och
organisatoriska

åtgärder

så

att

de

inte

blir

åtkomliga

för

obehöriga.

Det

är

den

personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24.1 och 25) att genomföra dessa tekniska och
organisatoriska

åtgärder

för

att

säkerställa

att

behandlingen

utförs

i

enlighet

med

dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska även se över åtgärderna och uppdatera
dem vid behov. Exempelvis bör det finnas rutiner för hur behörigheter tilldelas och avslutas och det
bör ställas krav på verksamhetssystem att det finns möjlighet att behörighetsstyra.
För att ha en kontroll över system och behörigheter ska varje personuppgiftsansvarig inventera alla
system samt skaffa tydliga rutiner för behörighetsstyrning.

11.1 Inventering av system
Dataskyddsombudet har delgivits en lista med system som används av kommunstyrelsen.

11.2 Rutiner för behörighetsstyrning
GDPR-samordnaren har informerat att det i dagsläget finns väl fungerande muntliga rutiner för
behörigheter.
Dataskyddsombud har gjort ett stickprov av användare som har behörigheter till två slumpmässigt
utvalda systemen.
Stickprovet har visat att det finns personer med behörigheter som inte är längre anställda på
kommunen. Detta kan förklaras med att det saknas fungerande rutiner för hantering av hur
behörigheter tilldelas och tas bort när personalen slutar.
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11.3 Åtgärder
(1) Inventera alla system där personuppgifter behandlas.
(2) Se till att det finns rutiner för behörighetsstyrning av alla system.
(3) Titta på vilka som har behörigheter.
(4) Gör en analys om alla dessa medarbetare bör ha behörigheter.
(5) Informera medarbetare om att medarbetare som inte behöver vissa behörigheter ska informera
ledningen och fråntas dessa behörigheter.
(6) Utbilda personal i informationssäkerhet och dataskydd.

12. Konsekvensbedömningar
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art,
omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den
planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige
ska

rådfråga

dataskyddsombudet,

om

ett

sådant

utsetts,

vid

genomförande

av

en

konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35).
Konsekvensbedömningar bör prioriteras och dataskyddsombudet ska vara aktiv i det här arbetet.

12.1 Genomförda konsekvensbedömningar
Dataskyddsombudet

konstaterar

konsekvensbedömningar.

Det

att
har

det
dock

har
inte

skapats

en

genomförts

mall

för

genomförande

av

konsekvensbedömningar

av

kommunstyrelsen, som personuppgiftsansvarig och det bör prioriteras.
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12.2 Åtgärder

(1) Organisera och genomföra arbetet med konsekvensbedömningar.

13. Bilagor
13.1 Bilaga 1: Aktivitetsmål för dataskyddsombud år 2020.
13.2 Bilaga 2: Kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen, till chefer och GDPRsamordnare i Vingåkers kommun.
13.3 Bilaga 3: GDPR-samordnarens svar på dataskyddsombudets frågor.

Dataskyddsombud
Svitlana Jelisic

Vingåker, den 15 december 2020
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

38
(xx)

2021-03-29

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:
-

Justerandes sign

Årsredovisning 2020 för Vingåkers kommun
Väg till nya tomter i Sjögölet Baggetorp

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

39
(xx)

2021-03-29

Ks §

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

Justerandes sign

Informationen presenteras på sammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

40
(xx)

2021-03-29

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 2021-03-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

41
(xx)

2021-03-29

Ks §

Ansökan om projektmedel från Delmos, Delegationen
mot segregation
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om projektmedel från Delmos.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med Urban Utveckling tagit fram ett förslag på projekt
för att öka kunskapen om segregation i kommunen som sedan kan läggas till grund för
aktiva åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-18
Projektansökan
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-18
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Ansökan om projektmedel från Delmos, Delegationen
mot segregation
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om projektmedel från Delmos.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tillsammans med Urban Utveckling tagit fram ett förslag på
projekt för att öka kunskapen om segregation i kommunen som sedan kan läggas
till grund för aktiva åtgärder.
Ärendets beredning

Projektförslaget är i huvudsak framtaget i samverkan mellan socialförvaltningen
och företaget Urban Utveckling. Projektidén har diskuterats och kompletterats i
kommunledningsgruppen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Sett till hela landet tillhör Vingåker gruppen socioekonomiskt eftersatta
kommuner. Det finns även inom kommunen en mer eller mindre tydlig
segregation. För att de åtgärder som vidtas för att förändra hela kommunens
situation och segregationen i kommunen ska vara verkningsfulla är det viktigt att
de bygger på fakta och kunskap. Den kan vara underlag till det pågående arbetet
med översiktsplan, planering av bostadsområden och olika former av service,
struktur på kommunal verksamhet och så vidare.
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Ansökan innehåller två delar, dels den kunskapsinhämtande delen som i huvudsak
kommer att utföras av den externa samarbetspartnern Urban Utveckling, dels en
utveckling av arbetet med att motarbete utanförskap från arbetsmarknaden i form
av konstruktion och användande av ett digitalt verktyg för kartläggning av
kompetens och färdigheter hos hushåll med försörjningsstöd. Denna del är en
direkt följd av det nu pågående ”Näringslivsprojektet”.
Projektet genomförs under en tolvmånaders period om ansökan beviljas.
Förvaltningens ståndpunkt

Vingåkers kommun har just nu en stor möjlighet att förändra både kommunens
situation som socioekonomiskt eftersatt och den interna segregationen genom det
starkt ökade intresset för bosättning i kommunen som råder. Att genom ökad
kunskap få bättre träffsäkerhet i satsningar och åtgärder är oerhört viktigt för en
kommun med begränsade resurser.
Ekonomiska konsekvenser

Projektets direkta kostnader finansieras helt av de sökta projektmedlen.
Kommunens eget bidrag blir deltagande i en styrgrupp och två arbetsgrupper med
en begränsad mängd tillfällen.
50 % av projektmedlen utbetalas vid beviljande och resterande efter en delrapport
halvvägs in i projektet.
Det sökta beloppet är 853 000 kr.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Projektansökan

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Rätt insatser byggda på kunskap bidrar till
bättre ekonomi

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

Minskad segregation leder till att fler barn får
framtidshopp och bättre skolresultat

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

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

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Minskad segregation minskar fattigdom

"[Klicka och skriv]"

Minskad segregation leder till bättre hälsa
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Minskad segregation leder bättre skolresultat

Minskad segregation leder till ökad
jämställdhet"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Minskad segregation leder till ekonomisk tillväxt

"[Klicka och skriv]"

Minskad ojämlikhet är i princip synonymt med
minskad segregation
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Minskad segregation leder till minskad brottslighet
och ökad trygghet

"[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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Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för
2020. I den finns bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en
ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om framtiden.
Det sammanlagda utfallet för kommunstyrelsen 2019 blev ett överskott på 2885 tkr.
Det förklaras främst av att resultatet för den gemensamma nämnden för
överförmyndarverksamhet blev klart lägre än budget, av att pandemin gjort att
verksamheter inte har kunnat utföras och naturligtvis av att medarbetare och chefer
varje dag under året har en återhållsam syn på hur medel ska användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-12
Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-12
Handläggare

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

KS 2020/107

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att

1.

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse
för 2020. I den finns bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en
ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om
framtiden.
Det sammanlagda utfallet för kommunstyrelsen 2019 blev ett överskott på
2885 tkr. Det förklaras främst av att resultatet för den gemensamma nämnden för
överförmyndarverksamhet blev klart lägre än budget, av att pandemin gjort att
verksamheter inte har kunnat utföras och naturligtvis av att medarbetare och
chefer varje dag under året har en återhållsam syn på hur medel ska användas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av kommunens budgetstrateg.
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

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna förslag till
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ger inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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.

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för
2020 är ett överskott på närmare 3 mnkr.

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.

Kommunstyrelsen har under året, framför allt
genom arbetet med landsbygdsutveckling,
bidragit mycket till det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Att kommunen håller verksamheten inom sina
ekonomiska ramar bidrar till samhällets hållbarhet.
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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 har ingen direkt påverkan men indirekt är det viktigt för barn och
ungdomar att kommunen håller sin verksamhet inom de ekonomiska ramarna,
för att kunna prioritera efter egen vilja i stället för att främst hantera
ekonomiska underskott.

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 frågor om likvärdiga villkor.

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

Beslutet har ingen direkt påverkan på barns bästa, men den indirekta påverkan
som följer av att kommunen håller sin verksamhet inom de ekonomiska
ramarna.
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1 Händelser av väsentlig betydelse
Övergripande
Den viktigaste händelsen under året är självfallet pandemin. Den har påverkat alla
verksamheter men på väldigt olika sätt. Mycket av den utåtriktade verksamheten har fått ställa
in eller ställa om. På andra verksamheter har trycket ökat. Det mest uppenbara exemplet är IT.
Teknikerna har mött den kraftigt ökade omfattningen av distansarbete på ett imponerande sätt.
Vingåker var t.ex. en av de första kommunerna, kanske till och med landets allra första, att
genomföra ett fullt ut digitalt sammanträde i fullmäktige med alla ledamöter och ersättare som
deltagare.
Även på en rad andra sätt har pandemin påverkat verksamheterna, vilket framgår av
nedanstående redovisning. Som framgår har enheterna trots pandemin kunnat bedriva mycket
annan verksamhet ändå.
Kommunikationsenheten
IT-verksamheten har arbetat intensivt under året med att säkerställa att medarbetare, elever
och förtroendevalda haft förutsättning att fortsätta verksamhet och aktiviteter på distans. Det
trådlösa nätverket hade nåt sin maximal kapacitet vilket ledde till ett omfattande arbete för att
uppgradera gammal hård- som mjukvara. Hela kommunorganisationen har tagit ett stort kliv
när det gäller digital utveckling vilket indirekt påverkat IT's verksamhet i form av strategisk
planering, support och drift.
Bland annat medias begäran om allmänna handlingar under pandemin, nya förutsättningar
inom de politiska mötena, arbetet med GDPR och stabsverksamhet har ställt högre krav på
nämndservices personal. Utbildningar har hållits under året i bl a OSL och
ärendehanteringssystemet för att stärka kunskapen i frågorna men avsaknaden av jurist har
varit påtaglig. Ett nytt ärendehanteringssystem hos Miljökontoret har direkt påverkan på
kommunikationsenhetens verksamhet då registrering sköts härifrån.
Kommunikatörerna har deltagit i kriskommunikationsarbetet under stabsarbetet. Parallellt
med detta togs Säfstaholms slotts nya grafisk profil fram, ny webbplattform och
kommunikations aktiviteten kring slottsrenovering och invigning.
Ekonomienheten
Pandemin har medfört att merparten av enhetens personal arbetat på distans sedan mars. Viss
negativ påverkan på arbetsmiljö och sociala kontakter.
Ekonomichefen har under en stor del av pandemin haft rollen som stabschef i kommunens
krisledningsorganisation.
Kommunstyrelsen har antagit en ny internkontrollplan med reviderade kontrollpunkter för
ekonomienheten. Arbete med att ta fram ett verktyg för uppföljning/återrapportering pågår.
Revisorerna har med hjälp av PwC genomfört en granskning av intern kontroll kopplat till
leverantörsreskontran. Granskningsrapporten har överlämnats till kommunen under
november. Ekonomienheten har tagit fram ett svar och en åtgärdsplan. Dessa hanteras av
kommunstyrelsen under februari.
Rekrytering av ny medarbetare har skett under sommaren. Introduktion har under ett par
veckor gett dubbla personalkostnader.
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Revisorerna har med hjälp av PwC genomfört en förstudie av ekonomisystemet för att utröna
om en djupare granskning behöver ske. Av rapporten framkommer att revisorerna anser att
någon ytterligare granskning inte är aktuell. Revisionsrapporten har lämnats till
kommunstyrelsen i januari 2021.
HR-enheten
Enhetens arbete har haft fokus på pandemin och hantering av dess konsekvenser under hela
2021.
Löneöversyn har skett för samtliga medarbetare. Utfallet landade på budgeterade 2,5 %.
Lönekartläggning för 2020 genomfördes vid årsslutet. Generellt ser lönebilden bra ut i
kommunen, med några fåtal undantag där det finns några grupper där löner inte kan förklaras
genom erfarenhet, ansvar eller marknad och som behöver ses över inför nästa års revision.
NOVI, ett system för personalanteckningar, infördes för alla chefer. Där för cheferna
anteckningar om allt som handlar om medarbetaren som ex varningar, korrigerande samtal,
utvecklingssamtal eller annat. NOVI ger stöd för korrekt dokumentation, bra översikt och en
tydlig process -som dessutom är GDPR-säkrad.
Under hösten implementerades en ny riktlinje för aktiva åtgärder mot diskriminering.
Riktlinjerna stöttar cheferna i deras arbete att aktivt anpassa och förekomma risk för
diskriminering eller icke jämställda förutsättningar på arbetet. Genom att arbeta aktivt med
åtgärder mot diskriminering bidrar Vingåkers kommun till ökad mångfald och att personer
som inte tillhör normgrupp får bättre förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Det i sin tur bidrar
till ökad effektivitet i arbetet och att Vingåkers kommun ökar sin attraktivitet på
arbetsmarknaden.
För att utveckla kompetensförsörjningen inom Barn- och utbildningsförvaltningen har HRenheten gjort utskick av vykort. Vykorten har skickats till lärarstudenter som går sin sista
termin vid valda universitet och högskolor. Vykorten är ett sätt för Vingåkers kommun att
utveckla sin konkurrenskraft och marknadsföra sig. Utskicken genererade i att Vingåkers
kommun fick fler sökande till de lediga tjänsterna och minst tre nyanställningar kan härledas
direkt till utskicken av vykorten.
Under våren genomfördes en medarbetarundersökning, svarsfrekvensen var hög och resultatet
bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner trots att den genomfördes mitt i den värst tiden
pga. pandemin.
Personalen har fått presentkort vid två tillfällen, första gången runt Påsk, en gåva om 200 kr,
innan jul fick personalen ytterligare två presentkort á 250 kronor i stället för julbord/julklapp,
totalt uppgick presentkorten till personalen 700 kr per medarbetare under år 2020.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten
Coronapandemin har påverkat verksamheten stort under året. Sjukfrånvaron var extremt hög i
början av pandemin och mycket resurser lades på att ta fram rutiner, handlingsplaner och
åtgärder för att hindra smittspridning och trygga verksamheterna. Evenemang och aktiviteter
ställdes in och verksamheten ställde om till distansarbete. Nya arbetsuppgifter tillkom som
extra städ i förskolorna, matlådor till hemstuderande gymnasieungdomar och åtgärder som
Coronasäkring av lokaler. Samtidigt minskade närvaron av elever/barn i skola/förkola
drastiskt och Humlegårdens restaurang stängdes. Bra kommunikation och ett gott samarbete
med kommunens samtliga verksamheter gjorde att en fungerande grundverksamhet kunde

4

93

säkerställas utifrån ny lagstiftning och rekommendationer. Även om pandemin inneburit
många utmaningar, har den även bidragit till ökad digitalisering och många nya samarbeten
och kreativa lösningar.
En annan möjlig Coronaeffekt är det ökade intresset för att bosätta sig i Vingåkersbygden som
visat sig under året. Stigande huspriser och stort intresse för lediga tomer skulle kunna vara ett
resultat av småskalighetens frammarsch, då ökad digitalisering möjliggör för rofylld
distansering i naturskön miljö. Antalet påbörjade husprojekt har under året varit mer än tre
gånger högre än prognosen vilket kommer bidra till 38 nya bostäder och fler medborgare till
Vingåkersbygden.
Digitaliseringen har även varit en stor del i det interna arbetet. Flera nya interna och externa etjänster underlättar för såväl bygdens medborgare som verksamheter. Förutom e-tjänsterna har
nya IT-stöd tagits i bruk och befintliga har utvecklats för att möta framtidens krav.
Utveckling av Vingåkersbygdens parker och rekreationsmiljöer har gjorts genom upprustning
och tillgänglighetsanpassning av badplatser, lekparker, samt anläggning av en fjärilspark i
centralorten och nya grillplatser i några av byarna. Utsmyckning av bygden har skett med ny
vinterbelysning och vackra fleråriga sommarblommor. Flera av satsningarna har genomförts i
samarbete med de lokala utvecklingsgrupperna och Viadidakts arbetslag.
En av framgångsnycklarna i utvecklingsarbetet är samverkan lokalt och regionalt.
Vingåkersbygdens styrka där vi har nära till varandra har möjliggjort många små och stora
utvecklingsprojekt, där kommunen samverkat med bygdegrupperna, föreningslivet,
näringslivet och externa aktörer som andra kommuner, Leader, branschorganisationer och
universitet.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
För varje kalender år beslutar styrelsen en nämndplan. I den framgår mål, prioriterade
verksamheter, internkontroll mm. För den sistnämnda införde kommunen för något år sedan
en förändring som innebär att kommunstyrelsen inte bara ska fatta beslut i nämndplanen om
vilka internkontroller som ska utföras under året utan också ha möjligheten att löpande under
året besluta om enskilda kontroller när behovet uppstår. Några sådana beslut togs inte under
2020 men kan bli aktuella framöver.
En ekonomisk uppföljning mot budget görs med några få undantag vid varje sammanträde i
styrelsen. Då ingår inte bara driftkostnader utan även investeringar och likviditetspåverkande
projekt.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Bedömning av måluppfyllelse är alltid en grannlaga uppgift. Kommunen har för innevarande
mandatperiod arbetat om målen för att komma ifrån de mindre väl fungerande mål som
funnits tidigare. En utmaning är alltid att det är svårt att på ett enkelt och heltäckande sätt
mäta andra mål än de rent kvantitativa samtidigt som sådana mål ofta mäter fel saker.
På det stora hela och utifrån de argument som anges nedan får måluppfyllelsen för styrelsen
anses vara god för 2020, även om arbetet kommer att fortsätta med att förbättra mätmetoderna
och utfallet i sig.
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3.1

Måluppföljning

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

Analys
Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2020 visar ett överskott på närmare 3 mnkr, på en
budget om drygt 100 mnkr.
3.1.2 Skola
3.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelsen handlar mycket om enheten Mat & Måltiders
ambitiösa arbete att ge eleverna bra mat och en bra upplevelse av måltiden som helhet.
Därutöver har styrelsen en dialog med Kommunfastigheter för att se till att skolverksamheten
bedrivs i bra lokaler. Inte minst viktigt är det arbete styrelsen driver genom fritidsgården och
det som görs under begreppet Framtidstro, där de flesta aktiviteterna riktar sig till barn och
ungdomar. Självklart är det svårt att siffersätta dessa delars betydelse för måluppfyllelsen men
det finns utifrån ovan rimliga skäl att bedöma måluppfyllelsen som god.
3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Förvaltningen beslutade under våren en reviderad mall för tjänsteutlåtanden så för varje beslut
som ska fattas politiskt ingår sedan sommaren en bedömning av hur beslutet bidrar till
Agenda 2030 och därmed även till tillväxt. Arbete med att sammanställa resultatet pågår men
det finns ännu inte datastöd för det vilket gör det till ett tidskrävande manuellt arbete.
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3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Kommunstyrelsens arbete för det här målet handlar till stor del om det som görs under
benämningen landsbygdsutveckling. Här satsar kommunen stort, bland annat genom att
använda de medel Vingåker fått till del inom satsningen på 30 socioekonomiskt eftersatta
kommuner, till arbetet med Utvecklingsstrategin för Vingåkersbygden 2018-2023. Några
framgångar inom utvecklingsarbetet för att stärka landsbygdsutvecklingen är bland annat att
formen för den demokratiska metod som går under namnet ”trädet” nu är på plats. Trädet
syftar till att skapa bättre förutsättningar att påverka sitt lokalsamhälles utveckling. Den
bygger på ett underifrånperspektiv med lokala utvecklingsplaner, som tillsammans utgör den
kommunala utvecklings- och serviceplanen och innehåller prioriterade utvecklingsområden
med handlingsplaner för kommunens samtliga delar. Den första kommunala utvecklings- och
serviceplanen för Vingåkersbygden antogs av kommunfullmäktige under 2020.
Kommunen har tillsammans med Lokalt utvecklingsforum arbetat fram rutiner för hantering
av olika frågor, exempelvis för trygghetsvandringar, trafikfrågor och skötsel- och utveckling
av badplatser. Ett fokusområde framåt är att identifiera flera verksamhetsfrågor som passar att
hantera i liknande strukturer.
Kommunens projekt för ökat bostadsbyggande har lett till att två orter (Läppe och Österåker)
tagit sitt engagemang vidare och driver egna projekt för att skapa byggemenskaper i sina orter
i samverkan med kommunen. Samt att det lokala engagemanget i Högsjö lett till att Vingåkers
hem nu bygger bostäder där.
En framgång som lyfts fram i utvärderingen av utvecklingsstrategin som har gjorts av
Sveriges lantbruksuniversitet är att arbetet med strategin har lett till att våra bygder uttrycker
att de känner sig mer jämlikt behandlade av kommunen. Dessutom upplever
utvecklingsgrupperna att landsbygdsfrågorna fått större erkännande och att kommunen lyssnar
mer på ortsbor.
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3.1.5 Uppföljning av fullmäktiges mål om Agenda 2030
3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Kommunstyrelsen

Ack budget Dec 2020

Avvikelse mot budget
Dec 2020

101 286

104 171

2 885

Politik

5 741

7 653

1 912

Kommunledningsadministration

4 864

4 497

-367

Kommunikationsenheten

14 230

14 797

567

Ekonomienheten

38 499

39 308

809

8 225

8 510

285

29 726

29 405

-321

HR-enheten
Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

Raden överst, "Kommunstyrelsen" visar totala siffor för hela kommunstyrelsens förvaltning.
Nedanstående visar respektive enhet.
Politik
Utfall jämfört med budget + 1 912 tkr.
I området politik ingår kommunfullmäktige och kommunstyrelse, revision, valnämnd och
överförmyndarens samt KS-resurs.
Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse + 132 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse + 317 tkr. Pandemin har påverkat hela
verksamheten, vilket har lett till att bl.a. kostnaderna för arvoden blivit lägre än budget.
Revision visar en budgetavvikelse på + 64 tkr.
Valnämnd Budgetavvikelse + 28 tkr. Medel har budgeterats för eventuella arvoden och det
som måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 813 tkr. Verksamheten bedrivs i gemensam
nämnd Gnesta och Flen, där den sistnämnda är värdkommun. Den positiva budgetavvikelsen
får tillskrivas förmågan i Flens kommun att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt.
KS-resurs. Budgetavvikelsen är + 558 tkr. Posten används bland annat till oförutsedda
kostnader, men KS har valt att inte nyttja resursen mer.
Kommunledningsadministration
Utfall jämfört med budget -367 tkr. Området består av kommunchef, näringslivsansvarig
samt strateger inom Kris- och beredskap, Brottsförebyggande, miljösamordning och
folkhälsa. Dessutom ingår kostnader för ferieanställda.
Vid årets början låg en besparing på - 1500 tkr på kommunledningsadministration men tack
vare ekonomisk återhållsamhet i alla delar av kommunledningsförvaltningen och att t.ex.
ferieanställda på grund av Corona inte har använts blir utfallet endast en mindre negativ
avvikelse.
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Kommunikationsenheten
Utfall jämfört med budget + 567 tkr. Enheten består av kommunikationschef och enhet
samt nämndservice, IT och telefoni. Överskottet beror bl.a. på sjukskrivningar och allmän
återhållsamhet.
Överskottet beror bl.a. på sjukskrivningar och allmän återhållsamhet samt tidigare
kvarvarande besparingar i form av avslutade system och tjänster.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att sätta
Vingåker på kartan. T ex Smart landsbygd, varumärkesbearbetning, våra nybyggnationer,
Säfstaholms slott, mässor, aktiviteter och verksamhetsbeskrivningar/berättelser i olika former
och kanaler. Återstående medel är 295 tkr.
Ekonomienheten
Utfall jämfört med budget + 809 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar.
Ekonomi- och upphandling samt Bidrag och avgifter
Ekonomi- och upphandling Utfallet är + 284 tkr.
Den positiva avvikelsen härrör främst från lägre kostnader för utbildningsinsatser och
konsulttid. Även konsulterna har arbetat på distans, vilket blivit billigare än om konsultstödet
skett på plats i kommunhuset, dock ger det inte alltid samma möjligheter till stöd. Färre köpta
timmar för arbete med upphandling har också bidragit.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 525 tkr.
I siffrorna finns kommunens andel av Viadidakts och kollektivtrafikens positiva resultat för
2019. Budgeten för kommunbidraget till VSR ligger något högre än vad som överenskommits
varför ett överskott uppstått. Kostnaderna för kollektivtrafik under 2020 blev högre än
budgeterat dels beroende på lägre intäkter med anledning av pandemin och dels beroende på
tillkommande kostnad för bussdepåer.
HR-enheten
Utfall jämfört med budget + 285 tkr.
Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser vilket gör att enheten visar ett
överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.
Kostnader för friskvård kommer i slutet på verksamhetsåret.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, återstående medel är 717 tkr.
Kommunstyrelsen har avsatt öronmärkta medel år 2016 för att stärka arbetsgivarvarumärket
och samordna rekryteringsprocessen. Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen.
Återstående belopp är 185 tkr. Cirka 300 tkr av dessa återstående projektmedel förväntas
användas som uppmuntran till personalen i samband med jul.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten.
Utfall jämfört med budget - 321 tkr.
Enheten består av områdeschef, mat och måltid, teknisk verksamhet, omkostnader
trafikingenjör, landsbygdsutveckling samt turism och upplevelse.
Ansvaret område samhällsbyggnad och mark & exploatering finns inte med som en egen rad i
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tabellen, men ingår i totalbeloppen för Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mark & exploatering har ett positivt utfall med + 12 tkr och ansvaret område
samhällsbyggnad har en avvikelse mot budget på - 390 tkr. Avvikelsen beror på en utebliven
budgeterad intäkt från projektet ökat bostadsbygge.
Mat & Måltider
Av Mat & Måltiders avvikelse på - 669 tkr mot budget, kan 470 tkr kopplas till
inkomstbortfall och ökade kostnader till följd av Corona.
Mat & Måltiders intäkter har minskat med 2567 tkr jämfört med föregående år. En stor del av
intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun inte längre producerar Katrineholms och
Flens matlådor. Men även dem interna intäkterna har minskat till följd av övriga
förvaltningars besparingskrav, minskat elevantal i grundskolan och äldre på särskilt boende
samt intäktsbortfall till följd av Corona. Samtidigt har löneökningar och ökade
livsmedelspriser inneburit ökade kostnader motsvarande 1024 tkr. Åtgärder har genomförts
med minskad bemanning i alla kök med fler än en medarbetare och förändringar i menyn har
minskat livsmedelskostnaderna.
Tekniska
Avvikelse mot budget + 388 tkr Det positiva utfallet förklaras främst med en engångsintäkt
för rondell samt lägre kostnader för snöröjning.
Landsbygdsutveckling har en positiv avvikelse med + 244 tkr mot budget
I verksamheten ingår även kostnader för bredband, då de flesta projekt har kopplingar till
landsbygdsutveckling.
Verksamheten har haft flera projekt med extern finansiering som gett ett positivt utfall.
Upplevelse och turism.
Det positivt utfallet beror främst på lägre personalkostnader då områdeschefen för upplevelse
och turism slutade i början av året, samt lägre annonskostnader under pandemin,
Investeringar
Kommunstyrelsens har för år 2020 haft ett budgeterat förslag enligt omprioriteringsbeslut på
10 600 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 vid i stort sett varje sammanträde
en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett håller sig
inom ramen.
Ramen för år 2020 uppgick till 9 145 tkr, men budgetsumman var efter omprioriteringsbeslut
på 10 600 tkr och översteg alltså ramen med 1 455 tkr
Utfallet år 2020 är 7 261 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på + 3 339 tkr.
Nedan beskrivs flera av kommunstyrelsens investeringar.
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•
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Asfalteringar- Jägaregatan, Grevgatan, Prästgatan. Övriga potthålslagningar pågår
men ligger under driften.
Gården Tekniska. Klart 30/6
Bryggor Högsjö, klart 1/6
Korskyrkan- Ny plantering och asfaltering.
Lekplatser- Alla fel är åtgärdade, jobbat bort alla besiktnings anmärkningar.
Lytterstastugan- Renovering pågår tillsammans med Bastuklubben.
Slottsprojekt, möbler restaurang
Datainvesteringar som exempelvis elevdatorer
Bänkar Vannalaplan- Centrum
Julbelysning- Tennisparken, Bondegatan och kransorten
Järnverksparken- Läggs på is då vi inväntar om PEAB kommer bygga fastigheter.

KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2020, KF § 124, 2019-1126

Totalbelopp budget, tkr

Utfall 2020-12-31 tkr

Återstår, tkr

Asfaltering av gator och
trottoarer

1600

1696

-96

Möbler

120

78

42

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

600

153

447

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm

300

4

296

Dagvattendikning,
Lytterstastugan

500

136

362

Datainvestering

800

381

419

Digitala vägskyltar

700

0

700

Digitalisering,
Kommunikationsenheten

550

558

-8

Digitalisering skolan

1200

1523

-323

Digitalisering kassa och
bokningssystem mm

300

296

4

Julbelysning

200

140

60

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

135

5

Reinvestering område Samh

475

567

-92

Renovering Järnvägsparken

300

0

300

Slottsprojektet, möbler
restaurang

400

358

42

Stratsys

200

298

-98

Utrustning lekparker

100

170

-70

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

0

100

11
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KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2020, KF § 124, 2019-1126

Totalbelopp budget, tkr

Utfall 2020-12-31 tkr

Återstår, tkr

Översiktsplan

750

0

750

Ramp i Lyttersta och
brygga i Högsjö

600

685

-85

Cykeltak Busstation

135

77

58

Systemutveckling
nämndservice

230

0

230

Tennisparken kiosk,
fettavskiljare

100

4

96

Trygghetsvandringar

200

0

200

Reservkraft, diverse

0

0

0

TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

10 600

7 261

3 339

Kommunfullmäktige har år 2016 beslutat om investeringar synnerliga skäl och som
kommunstyrelsen bevakar. Här nedan finns en uppställning som visar utfallet tom år 2020
samt återstående medel.

KF

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 20162019, tkr

Utfall
2020, tkr

Återstår, tkr

§ 24 den 18/416

Extra satsning asfaltering

4 000

3 898

102

0

§ 24 den 18/416

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

8 300

597

8

7 695

§ 24 den 18/416

Åtgärda infratruktur rasrisk
Vingåkersån

8 000

342

0

7 658

§ 24 den 18/416

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

0

0

170

§ 24 den 18/416

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet

700

674

20

6

§ 18 den 13/317

Nytt ekonomisystem

2 500

2 039

24

437

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet

12 800

8 090

1 151

3 559

§ 70 den 26/617

Slottsprojektet Säfstaholms
slott

1 200

155

1 308

-263

37 670

15 795

2 613

19 262

SUMMA

12

101

Under året har kommunstyrelsen följt olika projekt som finns inom förvaltningen och
som inte belastat årets resultat, men som påverkar kommunens likviditet.

KFbeslutat
totalbelopp

Utfall tom
2019

Utfall
2020

Återstår
totala
medel

Avvikelse
mot budget

Kommentar
prognos

§ 24 18/4-16 Sluttäckning
av deponin

6 500

27 926

3 685

31 611

25 111

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 24 18/4-16 Bygga ny
ÅVC

10 000

0

0

0

10 000

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 24 18/4-16 Utveckling
av Brene industriområde

1 000

0

0

0

1 000

100801 Detaljplan
Sävstaholms sl

0

0

-102

-102

-102

0 Detaljplan Loke 4 mfl

0

0

0

0

0

0 Detaljplan Loke 4,
Loke forts

0

-55

0

-55

-55

0 Detaljplan GropptorpMarmorbyn

0

0

0

0

0

0 Detaljplan Storgölet
Baggetorp

0

-95

-47

-142

-142

101712 (2820) Ökat
bostadsbyggan

0

4 190

-601

3 589

0

100725 Rehabprojekt

0

185

0

185

0

568

-279

289

0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

100730
Kommunikationsprojektet

100752 Sociek utveck
kommuner

0

917

-70

847

0

100757 IoT
landsbygdsutveckling

0

32

15

47

0

100756 Smart pakettrp. i
V-åker

0

-206

-389

-595

0

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

429

-200

229

0

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

200

131

331

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

712

2

714

0

SUMMA

17 500

34 803

2 145

36 948

35 812

Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.
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3.3

Verksamhetens aktiviteter

4 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i % av arbetstid för kommunledningsförvaltningen (de delar av
kommunstyrelsens verksamhet som ligger under kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
redovisas där):
2019 3.98 %
2020 3,45 %
Förvaltningen har således låga sjukskrivningstal och till och med ännu något bättre under
2020.

5 Förväntad utveckling
Övergripande
Kommunstyrelsens verksamheter är både internt och externt inne i en relativt intensiv period
av förändring. Flera verksamheter bedriver ett ambitiöst utvecklingsarbete som har lika
mycket med hög kompetens hos medarbetarna som förändrad lagstiftning att göra. Dessutom
går teknikutvecklingen fort genom det arbete som förvaltningens IT-tekniker utför utifrån
ökad efterfrågan från organisationen.
Kommunikationsenheten
Tack vare Vingåkers kommuns satsningar på digitala kunskaper och verktyg ställs ökade krav
på IT-kompetens. Vi ser redan nu ett ökat behov från verksamheterna i både utvecklingsstöd
som drift- och supportstöd. Ett behov vi inte på sikt kommer att kunna möta på sikt med
tillfredsställande leverans till våra verksamheter utan utökad bemanning inom ITverksamheterna.
Behovet och efterfrågan av kommunikation fortsätter att öka vilket kräver en bamanning på
två kommunikatörer. Under 2020 finansieras en av tjänsterna genom projektet Den smarta
Vingåkersbygden, denna lönekostnad kommer från och med 2021 inkluderas inom befitnlig
ram i kommunikationsenhetens budget.
Under 2020/2021 kommer investeringar göras för att utveckla det centrala
ärendehanteringssystemet. Detta för att skapa en effektivare och mer kvalitetssäkrad hantering
av ärendeprocessen - från registrering till protokoll och arkivering.
Under våren 2020 initierades på enheten ett arbete med att ta fram underlag för att kunna gå
till politiken om förutsättningar för framtidens arkiv. Ska Vingåker fortsätta med analogt arkiv
eller gå över till digitalt. Oavsett vilket val vi väljer innebär det både konsekvenser och
utmaningar.
IT-utveckling och digitalisering skapar en spännande framtid. Det är viktigt att nyttja
befintliga system för att få dess fulla kapacitet och där de är möjligt använda dem som
plattform för vidare utveckling. Behovet av stöd och utbildning är väsentlig för att våra
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verksamheter ska kunna nyttja digitaliseringen på bästa sätt.
Upphandling av telefoni som tjänst och växelfunktion kommer att pågå under 2021.
Ekonomienheten
Kommunens ekonomiska läge medför att alla verksamheter hanterar effektiviseringar och
åtgärdsplaner. Kommunstyrelsens verksamheter har till fullmäktige i oktober redovisat en
åtgärdsplan för ekonomi i balans år 2023.
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning medför att kommunens
årsredovisning och även delårsrapport behöver omarbetas för att matcha lagens krav på
innehåll, främst rubriksättning, detta medför en del merarbete för ekonomienheten.
Anvisningar, tidplaner och mallar ska uppdateras. Arbetet har påbörjats och fortsätter under
hösten. Kommunens samtliga chefer har börjat arbeta i Stratsys, vilket på sikt kommer
underlätta planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Fortsatt arbete med att
knyta siffror i ekonomisystemet med automatik till Stratsys kommer att ske under 2021.
Kommunfullmäktige har beslutat att AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB
och Vingåker Kraft AB ska börja använda Stratsys och Visma Ekonomi. Ett projekt kommer
att startas upp under början av år 2021 med deltagare både från ekonomienheten och bolagen.
Stratsys ska vara igång för bolagen senast vid årsskiftet 2021/2022 och Visma Ekonomi
senast vid årsskiftet 2022/2023.
HR-enheten
Enhetens arbete är stabilt, inga större förändringar planeras.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas fortsätta
dem kommande åren. Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en offensiv strategi
för landsbygdsutveckling, ger en bra grund för fler nyproduktioner och etableringar i
Vingåkersbygden. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya
bostadsområden för ökad inflytt till kommunen är stor. Utmaningarna ligger i att hinna bygga
ut infrastrukturen i samma takt som efterfrågan. Idag saknar förvaltningen kompetens och
resurser inom området mark & exploatering vilket bromsar utvecklingen. En snabb
tillväxttakt ställer också högre krav på övriga nämnder och de kommunala bolagen.
Underdimensionerad förnyelsetakt av VA-nätet är ett stort problem i hela riket. En utbyggnad
av nätet ger ytterligare utmaningar. Med samverkan och ett smart exploateringsarbete
kommer årets befolkningsökning fortsätta under många år framöver med positiva
socioekonomiska konsekvenser. Enligt beräkningar från Statisticon kommer pågående och
planerade planer medföra en befolkningsökning med 464 personer fram till 2029 (jämfört
med 2019). Vilket motsvarar en intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr.
Fortsatt satsning på samverkansprojekt i Vingåkersbygden ökar delaktighet och engagemang
från civilsamhället, samtidigt som den lokala ekonomin stärks, och service och gemenskap i
småorterna kan skapas. Ett målområde kommande år är att göra ungdomars delaktighet och
engagemang till en given del i Vingåkersbygdens utvecklingsarbete.
Mat & Måltider står inför stora ekonomiska utmaningar dem närmsta åren. Dem interna
intäkterna beräknas fortsätta minska till följd av förvaltningarnas besparingar samtidigt som
dem fasta kostnaderna kvarstår. Det är stora skillnader mellan kostnaderna på olika enheter,
där små förskolor med mottagningskök är dem allra mest kostnadsdrivande. Fler stora
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förskolor med tillagningskök liknande Äppellundens förskola, skulle ge stora
samordningsvinster.
Tidigare kockbrist i Sverige kommer troligtvis återkomma när Coronapandemin är över. Mat
& Måltider räknar med fortsatt utmaning med kompetensförsörjning, varvid arbetet med
attraktiv arbetsgivare är av största vikt. För att ställa om till fler tillagningskök behövs intern
kompetensutveckling. Under 2021 startas ett utbildningskök där medarbetare får möjlighet att
utbilda sig till kockar.
Det stora intresset bland lokala leverantörer i Vingåkersbygden möjliggör mer lokal mat på
våra barn, unga och äldres tallrikar. Under nästkommande år kommer allt nötkött som
serveras i kommunen kunna vara köpt från bygdens lantbrukare.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

43
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2020/741

Svar på revisionsrapport om granskning av
leverantörsutbetalningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att internkontroll av leverantörsregistret ska ske
kvartalsvis. Urval av tio leverantörer ska ske genom stickprov av
ekonomihandläggare som rapporterar till ekonomichef.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska om kommunstyrelsen har en
tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister/leverantörsutbetalningar. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Efter genomförd
granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen inte har en helt
tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister/leverantörsutbetalningar. Revisorerna rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
• Upprätta rutiner och kontroller som säkerställer att leverantörsregistret är
aktuellt
• Upprätta rutiner för analys/uppföljning av ändringar av fasta data i
leverantörsregistret
• Se över inköpsorganisationen och antalet inköpare i syfte att säkerställa en
mer ändamålsenlig inköpsprocess där seriositetskontroller genomförs innan
inköp sker.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten
samt en åtgärdsplan. Några åtgärder har redan genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-11
Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsbetalningar”
Kontrollpunkt för internkontroll leverantörsregister
Revisionsrapport
Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer
Ekonomienheten
Upphandlingskoordinator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-11

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2020/741

Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll i hantering
av leverantörsregister och leverantörsbetalningar”
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att internkontroll av leverantörsregistret ska ske
kvartalsvis. Urval av tio leverantörer ska ske genom stickprov av
ekonomihandläggare som rapporterar till ekonomichef.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska om kommunstyrelsen har en
tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister/leverantörsutbetalningar. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Efter genomförd
granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen inte har en helt
tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister/leverantörsutbetalningar. Revisorerna rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
• Upprätta rutiner och kontroller som säkerställer att leverantörsregistret är
aktuellt
• Upprätta rutiner för analys/uppföljning av ändringar av fasta data i
leverantörsregistret
• Se över inköpsorganisationen och antalet inköpare i syfte att säkerställa en
mer ändamålsenlig inköpsprocess där seriositetskontroller genomförs innan
inköp sker.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten
samt en åtgärdsplan. Några åtgärder har redan genomförts.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen, främst av ekonomichefen,
ekonomihandläggare, ekonom/systemförvaltare och inköpskoordinator. Diskussion
om revisionsrapporten har skett i kommunens inköpsråd. Avstämning har skett med
kommunens ledningsgrupp. Revisorerna önskar svar senast 21-03-15.
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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
Inköpskostnader utgör en väsentlig del av kommunens externa kostnader. Omfattande
risker finns förknippade med inköp och hantering av leverantörsfakturor, både i den
centrala hanteringen och i att ansvaret för inköp, attest och kontering av
leverantörsfakturor är decentraliserat. Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit
granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av
leverantörsregister/leverantörsutbetalningar.
Förvaltningens ståndpunkt
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningen att denna typ
av granskning genomförts och resultatet av densamma indikerar, precis som
förvaltningen redan uppmärksammat, att det finns förbättringsområden som
förvaltningen behöver arbeta med. Det är glädjande att kunna konstatera att
granskningen inte noterade några brister gällande revisionsfrågorna kopplat till rutiner
som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid samt om det finns en aktuell
attestförteckning som stämmer med registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet.
Båda dessa revisionsfrågor har markerats som uppfyllda.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att det saknats
dokumenterade och kända rutiner, även om rutiner och systemstöd till viss del finns.
Vidare är det ett bekymmer att inköpen sker decentraliserat ute i verksamheterna och
att kontroll av en leverantör oftast sker först då leverantörsfakturan dyker upp hos
ekonomienheten.
Kommunstyrelsens internkontroll behöver kompletteras med en punkt gällande
kontroll av aktuell information i kommunens leverantörsregister i ekonomisystemet.
Kontrollen ska göras genom stickprov av 10 leverantörer per tillfälle en gång i
kvartalet och kontrollen ska genomföras av ekonomihandläggare som rapporterar till
ekonomichef. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen
beslutar om en sådan kontrollpunkt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens svar och överlämnar det till revisorerna.
Ekonomiska konsekvenser
Bättre rutiner och kontroller av leverantörer innan inköp minimerar riskerna för fel
kopplat till inköpsprocessen. Detta medför i sin tur bättre avtalstrohet och att inköp till
större del kan göras från godkända leverantörer.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsbetalningar”
Kontrollpunkt för internkontroll leverantörsregister

Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer
Ekonomienheten
Upphandlingskoordinator

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

Bidrar till effektivare inköpsprocesser och
kontroll av leverantörer.

"[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]"

Bidrar till effektivare inköpsprocesser och kontroll
av leverantörer.
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Bidrar till effektivare inköpsprocesser och kontroll
av leverantörer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Indirekt genom att kommunen genomför inköp till organisationen hos
godkända leverantörer.
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Datum

2021-01-11
Vår handläggare

Elin Höghielm

Vår beteckning

KS 2020/741

Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll i hantering
av leverantörsregister och leverantörsbetalningar”
Bakgrund
Inköpskostnader utgör en väsentlig del av kommunens externa kostnader.
Omfattande risker finns förknippade med inköp och hantering av
leverantörsfakturor, både i den centrala hanteringen och i att ansvaret för inköp,
attest och kontering av leverantörsfakturor är decentraliserat. Revisorerna i
Vingåkers kommun har låtit granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av leverantörsregister/leverantörsutbetalningar.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende hantering av
leverantörsregister/leverantörsutbetalningar.
Revisorerna rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
• Upprätta rutiner och kontroller som säkerställer att leverantörsregistret är
aktuellt
• Upprätta rutiner för analys/uppföljning av ändringar av fasta data i
leverantörsregistret
• Se över inköpsorganisationen och antalet inköpare i syfte att säkerställa en
mer ändamålsenlig inköpsprocess där seriositetskontroller genomförs
innan inköp sker.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Revisorerna önskar svar senast 21-03-15.
Kommunledningsförvaltningens svar
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningen att denna
typ av granskning genomförts och resultatet av densamma indikerar, precis som
förvaltningen redan uppmärksammat, att det finns förbättringsområden som
förvaltningen behöver arbeta med. Det är glädjande att kunna konstatera att
granskningen inte noterade några brister gällande revisionsfrågan om det finns

118

Vingaker.se

2 (3)
rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid samt revisionsfrågan
om det finns en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade
attestbehörigheter i ekonomisystemet. Båda dessa revisionsfrågor har markerats
som uppfyllda.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att det saknats
dokumenterade och kända rutiner, även om rutiner till viss del finns. Vidare är det
ett bekymmer att inköpen sker decentraliserat ute i verksamheterna och att
kontroll av en leverantör oftast sker först då leverantörsfakturan dyker upp hos
ekonomienheten. Medvetenheten om de risker som föreligger vid ett inköp
behöver förbättras hos de chefer och medarbetare som genomför inköp för
kommunens räkning. Kommunens inköpsråd kommer att arbeta vidare med
frågan.
Vi tar med oss revisorernas synpunkter i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Pågående och genomförda åtgärder:
• Refero AB har anlitats för att hitta missad återsökningsbar moms. I
samband med detta görs också en så kallad leverantörstvätt för att hitta
eventuella dubbletter, konkurser osv. Arbetet slutförs under våren 2021.
Ger ett bra underlag för förvaltningens fortsatta arbete.
• Genomlysning av befintligt leverantörsregister för att spärra leverantörer
som inte nyttjas längre.
• En enkät har i december skickats ut till kommunens chefer gällande hur
många personer hos dem som genomför inköp. Detta har förvaltningen
gjort för att få aktuella uppgifter och inte bara spekulationer om att antalet
inköpare är för stort. Svaren ska sammanställas och därefter lyftas på
kommunens inköpsråd.
• Inköpsrådets roll och syfte framgår i Riktlinjer och anvisningar för upphandling
och direktupphandling (författningssamlingen flik 3:27) och detta kommer att
belysas vid inköpsrådets nästa möte i februari.
• Rutiner för ekonomienhetens arbete med att lägga upp nya leverantörer
och ändra befintlig information i leverantörsregistret ses över och
eventuella behov av justeringar genomförs.
Vad behöver göras framåt:
• Visma, leverantören av kommunens ekonomisystem, har aviserat att
modulen Inköp och faktura, där kommunens leverantörsfakturor idag
hanteras i ekonomisystemet, ska ersättas av inköpssystemet Proceedo. För
de kunder som inte väljer att gå över till Proceedo har de en annan
lösning. Vad det innebär för Vingåkers kommun kommer vi att titta vidare
på under vinter/vår 2021. Ett inköpssystem kräver både personella och
ekonomiska resurser, men skulle underlätta korrekta inköp. Det kräver
dock att man har en effektiv och väl fungerande inköpsorganisation innan.
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•
•
•

Kommunens inköpsorganisation behöver ses över.
Dokumentation av rutiner kring leverantörsregistret ska uppdateras och
implementeras.
Internkontrollplanen bör justeras med en kontrollpunkt gällande
leverantörsregistrets aktualitet.

Förvaltningen föreslår följande handlingsplan och åtgärder:
Vad
Vem
Tvätt av
Ekonomichef
leverantörsregistret
Översyn av
dokumentation av
rutiner för
leverantörsregistret
Översyn av antalet
inköpare samt
utbildningsinsatser
Kontrollpunkt för
KS internkontroll
gällande
leverantörsregistret

Ekonomichef

När
Kommentar
Kv2/2021 Genomgång av registret
för att säkerställa rätt
information och ev
spärr av leverantörer
Kv2/2021 Uppdatera rutiner och
implementera dem där
det behövs

Ekonomichef/upphandlings- Kv3/2021 Decentraliserade inköp
koordinator
kräver
kompetens/information
Ekonomichef efter beslut i
Kv1/2021 Kontroll av fakta i
KS
leverantörsregistret och
dess aktualitet.

VINGÅKERS KOMMUN 210115
Kommunledningsförvaltningen

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Bilaga till tjänsteutlåtande Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar”,
2021-01-18
Ekonomienheten/KLF

Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

Leverantörsregister
(beslutad av KS i samband med
svar på revisionsrapport intern
kontroll i leverantörsregistret feb21)

Kontroll av aktuell
information i kommunens
leverantörsregister i
ekonomisystemet.

Stickprov på 10
leverantörer

Kontrollfrekvens
Kvartalsvis

Ansvarig

Rapportering till

Riskbedömning

Ekonomihandläg
gare

Ekonomichef

9
(möjlig/kännbar)

Ska gälla alla nämnder
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Revisorerna

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Inköpskostnader utgör en
väsentlig del av kommunens externa kostnader. Omfattande risker finns förknippande med
inköp och hantering av leverantörsfakturor, både i den centrala hanteringen och i att ansvaret
för inköp, attest och kontering av leverantörsfakturor är decentraliserat. Kommunens revisorer
har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna granskning. PwC har fått
i uppdrag att genomföra granskningen.
Syftet med granskningen är att granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll
avseende hantering av leverantörsregister/-utbetalningar.
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen.
Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av leverantörsregister/-utbetalningar.
Granskningen har omfattat fem revisionsfrågor. Frågorna som avser att betalning sker i tid och
att det finns en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade attest behörigheter i
ekonomisystemet bedöms som uppfyllda. Frågan om det finns rutiner för initial och löpande
kontroll av leverantörer bedöms som delvis uppfylld medan frågorna avseende uppföljning av
ändring av fast data samt att säkerställa att leverantörsregistret är aktuellt bedöms som ej
uppfyllda. Nuvarande inköpsprocess och inköpsorganisation, med ett relativt stort antal
behöriga inköpare försvårar en effektiv kontroll av om leverantören är seriös. Denna kontroll
genomförs idag först efter att ett inköp har gjorts från en leverantör.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
•
•
•

Upprätta rutiner och kontroller som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt
Upprätta rutiner för analys/uppföljning av ändringar av fasta data i leverantörsregistret.
Se över inköpsorganisationen och antalet inköpare i syfte att säkerställa en mer
ändamålsenlig inköpsprocess där seriositetskontroller genomförs innan inköp sker.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av intern kontroll i
hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar". Rapporten har hanterats på
revisorernas möten den 11 november och överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast
2021-03-15 till revisorerna.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

b

;-) I/
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PeterVogt

ordförande
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun har PwC genomfört en
granskning av den interna kontrollen i hanteringen av leverantörsregister/-utbetalningar.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll
avseende hantering av leverantörsregister/-utbetalningar.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av leverantörsregister/-utbetalningar.
Vi ser att det finns en genomarbetad rutin och tillhörande dokumenterade lathundar för upplägg
av nya leverantörer i leverantörsregistret och hantering av ändringar av leverantörsuppgifter.
Kommunen använder sig av en tjänst för automatiserad betal- och leverantörskontroll som
skickar varningssignal kopplat till seriositet både vid kontroll i samband med upplägg av ny
leverantör och när väsentliga uppgifter för leverantören förändras. Vi ser dock en brist i att inte
tvåhandsprincip tillämpas vid nyupplägg av leverantör. Vidare ser vi att stickproven av
leverantörsregistret visar på en del avvikelser som indikerar att kommunens rutin ytterligare
skulle kunna förbättras gällande seriositetskontroll, framförallt avseende att leverantörer som gått
i konkurs spärras i leverantörsregistret. Vi ser även att nuvarande inköpsprocess och
inköpsorganisation, med ett relativt stort antal behöriga inköpare, försvårar en effektiv
seriositetskontroll. I dagsläget genomförs seriositetskontroll först efter att ett inköp har gjorts från
en leverantör.
Vidare ser vi att det inte finns någon rutin för att systematiskt följa upp ändringar av fast data i
leverantörsregistret vilket medför en risk för felaktiga leverantörsuppgifter i leverantörsregistret.
Vi kan inte heller se att det sker någon regelbunden och systematisk kontroll av att uppgifter i
leverantörsregistret är aktuella. Den senaste genomgången/leverantrörstvätten av
leverantörsregistret gjordes 2018 i samband med byte av ekonomisystemet. Verifiering av
stickprov indikerar på behov av mer systematiska genomgångar av leverantörsregistret i syfte att
säkerställa att alla uppgifter i registret är korrekta och aktuella.
Vad gäller betalningsmoralen kan vi se att den är relativt god genom våra stickprov. Endast en
leverantörsfaktura betalades efter förfallodatum i våra stickprov.
Vi ser att det finns ett upprättat attestreglemente, fastställda attestförteckningar samt att stickprov
av attestering genomfördes utan anmärkning. Vi noterar slutligen att Kommunstyrelsen har
fastställt en internkontrollplan för år 2020 där attestering samt utbetalningar till bankkonton ingår
som ett kontrollområde.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•
•
•

Upprätta rutiner och kontroller som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt.
Upprätta rutiner för analys/uppföljning av ändringar av fasta data i leverantörsregistret.
Se över inköpsorganisationen och antalet inköpare i syfte att säkerställa en mer ändamålsenlig
inköpsprocess där seriositetskontroller genomförs innan inköp sker.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Inköpskostnader utgör en väsentlig del av kommunens externa kostnader. Omfattande risker
finns förknippade med inköp och hantering av leverantörsfakturor. I den centrala hanteringen
finns det risk för att registerhållning och hanteringen av leverantörsregistret mm inte alltid
fungerar som avsett. Då ansvaret för inköp, attest och kontering av leverantörsfakturor är
decentraliserat finns en ökad risk för att kontroll av inköp och utbetalningar inte i alla delar har en
tillfredsställande följsamhet till tecknade avtal. Det kan vara svårt att i alla delar upprätthålla
kompetens och enhetlighet i kontrollerna.
Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga
granskningen, genomföra en granskning av internkontroll i hantering av leverantörsregister/utbetalningar.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av leverantörsregister/-utbetalningar.
De revisionsfrågor som har besvarats är följande:
•
•
•
•
•

Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer?
Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fast data?
Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?
Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?
Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade attestbehörigheter i
ekonomisystemet?

1.3 Revisionskriterier
• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
• Kommunens egna rutiner/riktlinjer

1.4 Avgränsning
Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen. Analysperioden för
registeranalysen av genomförda leverantörsutbetalningar är 1 januari – 31 maj 2020.
Registeranalysen av leverantörsregistret genomfördes i juni 2020.

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier i form av riktlinjer och rutiner. Vidare har
vi i granskningen genomfört en kvantitativ dataanalys (registeranalys) av leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar. Avvikelser utifrån registeranalys har följts upp genom stickprov och
verifiering mot kommunens svar och underlag. Det har även skett en stickprovsverifiering av
attesterade fakturor mot gällande attestförteckning. Slutligen har intervju genomförts med
följande tjänstepersoner vid kommunledningsförvaltningen:
•
•
•
•

Ekonomichef
Systemförvaltare/ekonom
Ekonomihandläggare
Ekonomiassistent

Rapporten har varit föremål för faktaavstämning av de intervjuade.

3

127

2. Iakttagelser och bedömningar
Leverantörsregistret
2.1 Kommunens leverantörsregister
Vingåker kommun bytte ekonomisystem 1 januari 2018. I samband med bytet av
ekonomisystemet genomfördes enligt intervju en leverantörstvätt av ett externt företag och
därefter gjordes upplägg av alla leverantörer på nytt in i det nya ekonomisystemet.
I Vingåkers kommuns leverantörsregister finns per 2020-06-16 totalt 1 575 leverantörer
upplagda, med 1 508 unika organisationsnummer. I leverantörsregistret finns inga utländska
leverantörer upplagda. Eventuella utländska leverantörer finns bara med i mottagarregistret
hos banken. Enligt intervju är utlandsbetalningar mycket ovanligt och sker alltid som en
manuell utbetalning med utbetalningsorder och kontrasignering.
I leverantörsregister framgår följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantörstyp (dvs. om utbetalning sker till bankgiro, plusgiro eller bankkonto)
Leverantörsnummer
Leverantörsnamn
Uppgift om bankgiro, plusgiro eller bankkonto
Postadress
Organisationsnummer
Om leverantören är spärrad eller ej
Vem som senast gjorde en ändring av respektive leverantörsrad samt datum

Vid en analys av leverantörsregistret framkommer att den absoluta majoriteten av
leverantörerna har ett bank- eller plusgiro (98 procent). Endast 30 stycken leverantörer har
ett bankkonto (2 %). Bankkonton är problematiska i den meningen är att det inte är möjligt
att verifiera att bankkontot tillhör betalningsmottagaren.
Tabell 1. Fördelning av betalningstyp i leverantörsregistret

Antal leverantörer

Andel

1579

-

Bankgiro

1487

94%

Plusgiro

66

4%

Bankkonto

30

2%

Antal leverantörer i leverantörsregister*
*definierat som antal leverantörsnummer

2.2 Seriositetskontroll och löpande kontroll av leverantörer
Revisionsfråga 1: Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer?

Iakttagelser
Vi har tagit del av dokumenterad lathund för nyupplägg av leverantör samt utdrag som visar
varningsindikationer från leverantörs- och betalkontrolltjänsten Inyett som kommunen använder.
Vid nyupplägg av leverantör används systemverktyget Navigatorn. Vidare har kommunen har
använt sig av Inyett i flera år enligt intervju. Kontrollen mot Inyett innebär att ekonomihandläggare
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via organisationsnumret tillser att uppgifter i faktura överensstämmer med Inyetts uppgifter om
leverantören.
Enligt intervju lägger ekonomihandläggare, efter kontroll mot Inyett, manuellt upp leverantören i
leverantörsregistret. I samband med upplägg kontrollerar ekonomihandläggare att leverantören
inte redan är upplagd. Navigator reagerar inte om felaktiga uppgifter läggs upp för en leverantör.
Ingen tvåhandprincip/kontrasignering tillämpas vid nyupplägg av leverantör. I intervju
framkommer att diskussioner förts kring att införa en rutin med tvåhandsprincip för att minska
risken för fel vid upplägg. Fyra personer på ekonomiavdelningen har enligt intervju behörighet att
lägga upp ny leverantör i registret.
Alla leverantörsutbetalningar som går via ekonomisystemet har leverantörer som är upplagda i
leverantörsregistret. Det förekommer dock manuella utbetalningar, exempelvis till utländska
leverantörer och undantagsvis till exempelvis privatperson. I dessa fall upprättas alltid en
utbetalningsorder och tvåhandsprincipen tillämpas.
Kommunen har sedan ett år tillbaka använt sig av tilläggstjänsten Inyett Guard. Tjänsten är en
bevakningsfunktion för löpande kontroll av leverantörer som skickar signaler om leverantören har
ändrat väsentliga uppgifter. Kommunen väljer vilka förändringsindiktationer som Inyett ska skicka
signaler för. Dessa indikationer beskrivs närmare under revisionsfråga 3.
Kontroll av leverantörernas seriositet
Vid kontroll mot Inyett i samband med upplägg av ny leverantör ger Inyett utslag rörande
leverantörs seriositet enligt intervju, exempelvis om leverantören är flaggad som ett blufföretag,
befinner sig i rekonstruktion eller saknar F-skatt. Det framförs i intervju att leverantörer inte läggs
upp om Inyett ger signal om avsaknad av F-skatt förrän uppföljning har gjorts kring anledningen
till avsaknaden av F-skatt.
Kontroll av leverantör görs alltid efter att fakturan inkommit enligt intervju. Inköparen meddelas
emellertid om Inyett ger avvikelsesignal för leverantören, exempelvis om leverantören är flaggad
som ett blufföretag. Det framförs i intervju att det som komplement till upphandlingsriktlinjer finns
en checklista för vad inköpare ska kontrollera innan köp, men att det stora antalet behöriga
inköpare medför en risk i att inköpsprocessen inte fungerar ändamålsenligt. För att minska
risken för felaktigheter som upptäcks först vid fakturaankomst (då kommunen redan genomfört
köpet av varan eller tjänsten) genomförs utbildningar till inköpare samt att det finns en anställd
inköpskoordinator på kommunen.
I kommunens inköpspolicy (KF, 2016-04-18 § 27) anges att kommunens affärsverksamhet ska
präglas av att säkerställa den bästa totalekonomin för kommunen. Detta inkluderar bl.a. att
beakta ökad säkerhet och följa ingångna avtal. I riktlinjer och anvisningar för upphandling och
direktupphandling (KS, 2020-01-01) tydliggörs att ekonomienheten ansvarar för att ge
kontinuerlig information via intranätet gällande ekonomi- och upphandlingsfrågor. Utbildning ska
ges kontinuerligt inom området.
Verifiering av leverantörers seriositet
Genom registeranalysen sker en matchning mellan leverantörer som finns med i
leverantörsregistret och med de leverantörer som återfinns i Svensk Handels varningslista.
Varningslistan varnar för s.k. blufföretag, det vill säga företag med oseriösa försäljningsmetoder
och/eller för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.
Av vår matchning mellan kommunens leverantörsregister och Svensk Handels varningslista framkom att
en leverantör på varningslistan återfinns bland kommunens registrerade leverantörer. Vi har dock kunnat
verifiera att denna leverantör är spärrad i kommunens leverantörsregister.
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Av registeranalysen framgick även följande:
-

104 leverantörer i leverantörsregistret innehar ej F-skatt.
193 leverantörer i leverantörsregistret har betalningsanmärkningar.
16 leverantörer har gått i konkurs
193 leverantörer saknar momregistreringsnummer.

Mot bakgrund av resultatet av registeranalysen togs stickprov som verifierades mot kommunens
förklaringar och underlag. Resultatet av stickprovskontrollen redovisas i nedanstående tabell (tabell 2).
Tabell 2. Stickprovskontroll av leverantörerna avseende seriositet

Kontroller

Ja

Nej

Totalt

Godtagbar förklaring: Avsaknad av Fskattregistrering

8

2

10

Godtagbar förklaring: Konkurs

0

5

5

Godtagbar förklaring: Avsaknad av
momsregistreringsnummer

9

1

10

Av verifieringen av stickprov framgick att:
-

Avsaknad av F-skattregistrering: För 8 av 10 stickprov erhölls godtagbar förklaring. Kommunen
kräver att leverantör som bör ha F-skatt anger detta på faktura. Om det uppmärksammas att Fskatt ej finns kräver kommunen leverantören på intyg från Skatteverket. Ifall detta inte finns/sker
registreras inte faktura i ekonomisystemet.

-

Konkurs: Vi har ej erhållit godtagbar förklaring för någon av de fem stickproven. Samtliga fem
leverantörer i stickprovet som försatts i konkurs var fortfarande aktiva i leverantörsregistret. Enligt
uppgift får kommunen varning avseende osäker ekonomisk ställning (även inklusive t.ex.
betalningsanmärkningar) vid körning av bankfil.

-

Avsaknad av momsregistreringsnummer: För 9 av 10 stickprov erhölls godtagbar förklaring. Den
vanligaste orsaken till avsaknad av momsregistreringsnummer är att leverantören är en ideell
förening som inte behöver vara momsregistrerad. Ett stickprov avser ett handelsbolag som gått i
konkurs, där det på fakturan framgår mervärdesskatt men där det saknas information om Fskatt/momsregistreringsnummer.

Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på att det finns
en genomarbetad rutin och tillhörande dokumenterade lathundar. Kommunen använder sig av
Inyett som skickar varningssignal kopplat till seriositet både vid kontroll i samband med upplägg
av ny leverantör och när väsentliga uppgifter för leverantören förändras. Vi ser dock en brist i att
inte tvåhandsprincip tillämpas vid nyupplägg av leverantör. Vidare ser vi att stickproven av
leverantörsregistret visar på en del avvikelser som indikerar att kommunens rutin ytterligare
skulle kunna förbättras gällande seriositetskontroll, framförallt avseende att leverantörer som gått
i konkurs spärras i leverantörsregistret. Slutligen menar vi att nuvarande inköpsprocess och
inköpsorganisation, med ett relativt stort antal behöriga inköpare, försvårar en effektiv
seriositetskontroll. I dagsläget genomförs seriositetskontroll först efter att ett inköp har gjorts från
en leverantör.
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2.3 Ändringar av fasta data i leverantörsregistret
Revisionsfråga 2: Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fast data?

Iakttagelser
I intervju framförs att det genom ekonomisystemet går att se de senaste ändringarna i
leverantörsregistret genom loggar. I intervju framgår dock att ingen analys eller uppföljning av
logglistorna genomförs idag. I likhet med nyupplägg av leverantörer är det fyra personer som har
behörighet att genomföra ändringar av leverantörsuppgifter i leverantörsregistret.

Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är ej uppfylld. Bedömningen baseras på att det inte finns
någon rutin för att systematiskt följa upp ändringar av fast data i leverantörsregistret vilket medför
en risk för felaktiga leverantörsuppgifter i leverantörsregistret.

2.4 Leverantörsregistrets aktualitet
Revisionsfråga 3: Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?

Iakttagelser
Det är tjänsten Inyett Guard som kommunen använder för att säkerställa att leverantörsregistret
är aktuellt. Ifall kommunen skulle få signal om att en leverantör anses vara ett blufföretag går det
att spärra leverantören. Kommunen har valt ut ett antal parametrar som Inyett Guard skickar
varningssignal kring när ändringar sker. Dessa varningssignaler är enligt utdrag från Inyett bland
andra:
- Ändrad arbetsgivaravgift
- Ändrad F-skatt
- Ändrad moms
- Bluffbolag
Det finns ingen rutin för städning eller genomgång av leverantörsregistret. Det innebär att det inte sker
någon systematisk genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att alla upplagda leverantörer
har till exempel en angiven postadress, organisationsnummer eller korrekta bank- och plusgironummer.
Det uppges i intervju att kommunen 2018 genomförde en leverantörstvätt av leverantörsregistret
genom ett externt bolag i samband med bytet av ekonomisystem.
Det genomförs ingen stickprovskontroll utöver den automatiserade kontroll som tjänsten Inyett
Guard tillhandahåller för att tillse att leverantörsregistret är aktuellt. Det pågår enligt intervju ett
arbete med att se över intern kontrollplanen med avseende på leverantörsbetalningar. Den
största risken uppges vara betalningar till bankkonton. Vissa leverantörer har endast bankkonton
och där kan inte kommunen kontrollera leverantörerna.
Verifiering av organisationsnummer, leverantörsnummer och gironummer i leverantörsregistret
Registeranalysen av eventuella dubbletter bland leverantörerna i leverantörsregistret syftar till att
identifiera förekomsten av dubbelregistreringar av leverantörerna i leverantörsregistret.
Dubbelregistrerade leverantörer är primärt en ordningsfråga för kommunen och kan till exempel
försvåra uppföljningar av inköp. Vingåkers kommun har totalt 1 579 leverantörsnummer i sitt
leverantörsregister. I registeranalysen identifierades 20 stycken dubbletter av leverantörsnummer
och 124 stycken dubbletter av organisationsnummer.
Följande framkom även i registeranalysen:
- 29 stycken inaktiva gironummer identifierades.
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-

103 fall av ej matchande giro- och organisationsnummer identifierades.
734 fall av att företagsnamn i leverantörsregister inte matchade det officiella namnet
knutet till organisationsnumret identifierades.

Mot bakgrund av resultatet av registeranalysen togs stickprov som verifierades mot kommunens
förklaringar och underlag. Resultatet av stickprovskontrollen redovisas i nedanstående tabell (tabell 3).
Tabell 3. Stickprovskontroll av leverantörerna avseende organisations-, leverantörs- och gironummer i
leverantörsregistret

Kontroller

Ja

Nej

Totalt

Godtagbar förklaring: Dubbletter av
organisationsnummer

0

7

7

Godtagbar förklaring: Inaktiva
gironummer

0

5

5

Godtagbar förklaring: Ej matchande
giro- och organisationsnummer

5

5

10

Godtagbar förklaring: Företagsnamn i
lev.register matchar inte officiellt namn

0

10

10

Av verifieringen av stickproven framgick att:
-

Dubbletter av org. nummer: Fanns ej godtagbar förklaring för någon av de sju stickproven.
Samtliga var fortfarande aktiva i leverantörsregistret. Förklaringar till dubbletter inkluderade att
leverantör felaktigt lagts in två gånger i leverantörsregistret samt att factoring borde finnas för
leverantör och att dubbletten därmed felaktigt återfinns i leverantörsregister.

-

Inaktiva gironummer: Fanns ej godtagbar förklaring för någon av de fem stickproven. Samtliga
var fortfarande aktiva i leverantörsregistret. Enligt uppgift får kommunen varning avseende
inaktiva gironummer från Inyett Guard, alternativt genom Inyett då ny faktura inkommer.

-

Ej matchade giro- och organisationsnummer: För fem stickprov erhölls godtagbar förklaring,
dessa var inlagd med factoring (finansieringsform där företag säljer sina fakturor vidare mot
kontanta medel). För övriga fem stickprov som vi inte erhöll godtagbar förklaring för uppgavs
bl.a. att leverantör skulle vara inlagda med factoring eller att leverantören gått från enskild firma
till aktiebolag och därmed ska tas bort som enskild firma från leverantörsregister.

-

Företagsnamn i leverantörsregister matchar inte officiellt namn: Fanns ej godtagbar förklaring
för något av de tio stickproven. Den huvudsakliga förklaringen var att leverantör registrerats i
leverantörsregister med namn som angavs på faktura.

Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är ej uppfylld. Bedömningen baseras på att det inte sker
någon regelbunden och systematisk kontroll av att uppgifter i leverantörsregistret är aktuella.
Den senaste genomgången/leverantrörstvätten av leverantörsregistret gjordes 2018 i samband
med byte av ekonomisystemet. Verifiering av stickprov indikerar på behov av mer systematiska
genomgångar av leverantörsregistret i syfte att säkerställa att alla uppgifter i registret är korrekta
och aktuella.
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Leverantörsutbetalningar
2.5 Processen för leverantörsutbetalningar
Enligt ordinarie rutin skickas betalningsfiler till bank två gånger i veckan, vissa veckor sker det
dock vid fler tillfällen än så. Innan betalningsfilen skickas kontrollerar ekonomihandläggare att
inga fakturor har fastnat i system. Därefter sker kontroll mot redovisning avseende
faktureringsuppgifter t.ex. gironummer. Ekonomihandläggare väljer sedan utbetalningsenhet och
kontrollerar att debet och kredit matchar. Det görs en betalningsprioritering två dagar framåt och
Inyett ger varningssingal via systemverktyget TEIS som förmedlar filen utifrån bestämda
parametrar, däribland (enligt utdrag från Inyett):
-

Avvikande betalmönster
Blufföretag
Dubbletter till samma giro, belopp, datum och OCR.
Avsaknad av F-skatt
Betalning till inaktiva gironummer
Höga belopp enligt inställd limit.

Ifall Inyett skickar varningssignal kontaktas bankgirocentralen som skapar ärende där kommunen
skapar ärende/makulering av betalning. Slutligen hämtas bankfil manuellt i TEIS som signeras av
ekonomihandläggare och ytterligare en person från ekonomienheten eller löneenheten.
Bekräftelse från Swedbank erhålls över att inga problem föreligger med betalfilen.
Då Inyett ger varningssingal om en leverantörsutbetalning finns ett anteckningsblock för
respektive faktura, där dessa ska noteras. Inyett används dock inte för aggregerad analys eller
uppföljning av leverantörsbetalningar. Vid bluffaktura ska polisanmälan upprättas.
Det uppges i intervju att betalning aldrig sker utan beslutsattest. Vid betalningar över 1,5 mnkr
krävs två beslutsattester. Beslutsattestant för betalningar över 1,5 mnkr är ekonomichef. I intervju
beskrivs att ekonomichef då granskar att mottagningsattest och beslutsattest har gjort sina
kontroller och att betalningen är rätt konterad. Ekonomichef uppges dock inte få många sådana
betalningar vilket föranlett en diskussion om behov av en sänkning av gränsen för två
beslutsattester.
Risker som påtalas i intervju kopplat till leverantörsutbetalningar är att gironummmer inte hör ihop
med rätt leverantör eller att utbetalning går till privatperson. Vidare kan vi efter genomförd
registeranalys konstatera att kommunen har en hög andel små inköp vilket illustreras av diagram
1. Det framgår av diagrammet att 36 procent av fakturorna avser belopp under 1000 kr för
perioden januari-maj 2020. Detta uppges i intervju vara en konsekvens av en decentraliserad
inköpsorganisation med många personer som har behörighet att göra inköp. Samtidigt framgår i
intervjuer att samlingsfakturor inte är önskvärt.
Diagam 1: Fakturaintervall uppdelat på beloppssegment januari-maj 2020.
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4000
2656

3000

2946

2000
1000

939
324

283

0
1-100

101-1 000

1 001-10 000 10 001-100 000

100 001-

Belopp i kr per faktura

9

133

Manuella utbetalningar
Utbetalningsordrar sparas enligt intervju i pärm på ekonomienheten. Det uppges att manuella
utbetalningar alltid ska mottagningsattesteras och beslutattesteras enligt gällande
attestförteckning. Det lyfts i intervju som viktigt att beslutsattestant kontrollerar underlag noggrant
vid utbetalning till bankkonto. Det uppges att utlandsbetalningar endast sker fyra till fem gånger
årligen.
Verifiering av leverantörsutbetalningar
Resultatet från registeranalysen visade följande:
-

5 identifierade potentiella dubbelutbetalningar
1 identifierad potentiell utbetalning till inaktivt gironummer
3 identifierade potentiella utbetalningar till leverantörer som saknar F-skatt

Mot bakgrund av resultatet av registeranalysen efterfrågade vi kommunens förklaringar och underlag.
Bedömning av uppgivna förklaringar och underlag redovisas i nedanstående tabell (tabell 4).
Tabell 4. Stickprovskontroll av leverantörsutbetalningar

Kontroller

Ja

Nej

Totalt

Godtagbar förklaring:
dubbelutbetalningar

5

0

5

Godtagbar förklaring: utbetalning till
inaktivt gironummer

0

1

1

Godtagbar förklaring: utbetalning till
leverantörer som saknar F-skatt

2

1

3

Av verifieringen av stickproven för potentiellt felaktiga utbetalningar framgick att:
-

Dubbelutbetalningar: Godtagbar förklaring fanns för samtliga potentiella dubbelutbetalningar. Två
av de identifierade dubbelutbetalningarna har makulerats. Övriga avser resebidrag till
vårdnadshavare för flera barn.

-

Utbetalning till inaktivt gironummer: Fanns ej godtagbar förklaring för potentiell utbetalning till
inaktivt gironummer. Förklaringen uppgavs vara att verksamheten inte kontrollerat
utbetalningsorder när den skickades till ekonomienheten.

-

Utbetalning till leverantörer som saknar F-skatt: För en av tre utbetalningar till leverantörer som
saknar F-skatt saknas godtagbar förklaring.

Vi noterar även att kommunen har gjort två utbetalningar till leverantörer med skulder hos
kronofogdemyndigheten och två utbetalningar till leverantörer som har gått i konkurs. Vi noterar
att kommunen skulle kunna undvika inköp från leverantörer med osäker ekonomisk ställning
genom effektivare seriositetskontroll och en mer ändamålsenlig inköpsorganisation. Enligt uppgift
sker kontroll via Inyett av genomfört inköp först när fakturan kommer vilket resulterar i att denna
typ av utbetalning kan förekomma. Det uppges att vid utbetalningar till leverantörer som har
skulder till Skatteverket/Kronofogden kontaktas berörd inköpare.
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2.6 Rutiner för att säkerställa att betalning sker i tid
Revisionsfråga 4: Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?

Iakttagelser
Grundprincipen för betalning av leverantörsfakturor i kommunen är 30 dagar. Enligt intervju
skrivs detta oftast in i avtal och brukar gälla som villkor vid affärer med leverantörer. Det uppges
dock att det även förekommer fakturor med betydligt kortare betalningsfrist. Fakturor uppges
aldrig betalas innan attestering skett. I intervju framgår att ingen analys eller uppföljning av
betalningsdisciplin eller betalningsmoral görs i dagsläget.
Verifiering av betalningsdatum i förhållande till förfallodatum
Vi har inom ramen för granskningen kontrollerat att betalning av faktura har skett inom 30 dagar.
16 fakturor har granskats. 15 stycken hade betalats på förfallodatum och en hade betalats efter
förfallodatum.
Tabell 5. Resultat från kontroll av betalningsmoral.

Innan
förfallodatum

På
förfallodatum

Efter
förfallodatum

0

15

1

Betalning av
leverantörsfaktura

Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras att verifiering av
stickprov genomfördes utan anmärkning med undantag för en leverantörsfaktura som betalades
efter förfallodatum. Vi noterar att ingen analys av betalningsmoral eller betalningsdisciplin görs i
dagsläget.

2.7 Attest och attestförteckning
Revisionsfråga 5: Finns det en aktuell attesträttsförteckning som stämmer med registrerade
attestbehörigheter i ekonomisystemet?

Iakttagelser
Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar finns upprättat som beskriver hur
attestering ska ske i kommunen. Vi har tagit del av aktuella attestförteckningar. Enligt intervju ska
attestförteckning beslutas av nämnd/styrelse årligen. Attestbehörigheter i ekonomisystemet
behöver dock revideras så fort en beslutattestant byts ut eftersom namnet krävs för
attestbehörighet i ekonomisystemet. Det ska enligt intervju finnas ersättare för varje
beslutsattestant. Då både beslutsattestant och ersättare är frånvarande (t.ex. vid semester)
behövs en ytterligare attestantersättare utses genom skriftligt beslut. Ekonomichef
beslutsattesterar fakturor över 1,5 mnkr i egenskap av beslutsattestant 2.
Vi noterar också att kommunstyrelsen den 1 juni 2020 antog internkontrollplan för styrelsen och i
tillämpliga delar för övriga nämnder (KS 2020/321). Av planen framgår att en aktivitet gäller
attestering där kontrollmomentet beskrivs vara att kontroll av mottagningsattest och beslutsattest
görs i enlighet med fastställda kontroller i attestreglemente/riktlinjer för attestering. Kontrollen ska
göras genom stickprov av tre attestanter per nämnd och fem leverantörsfakturor vardera.
Kontrollen ska genomföras kvartalsvis av ekonomer som rapporterar till ekonomichef (gäller
samtliga nämnder). Vidare finns ett kontrollområde kopplat till utbetalningar till bankkonton där
kontrollmomentet är kontroll av att det ursprungliga underlaget från kunden/brukaren där
bankkontonumret framgår stämmer med det som registrerats i kommunens system och på
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utbetalningsunderlag till ekonomienheten. Metoden är stickprovskontroll av fem underlag och
gäller för samtliga nämnder. Kontrollen ska genomföras kvartalsvis av ekonomihandläggare för
kontroller inom KLF (övriga nämnder utser sin ansvarig) och rapporteras till ekonomichef.
Verifiering av attest av fakturor
Vi har inom ramen för granskningen kontrollerat att attest skett på korrekt sätt avseende
attestants behörighet och att eventuell vidaredelegering varit tillåten. 16 fakturor har granskats.
Inga avvikelser har noterats i verifieringen.
Tabell 6. Resultat av attestverifiering.

Korrekt attest av leverantörsfaktura

Ja

Nej

Totalt

16

0

16

Totalt

Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på att det finns ett
upprättat attestreglemente, fastställda attestförteckningar samt att verifiering av stickprov
genomfördes utan anmärkning. Kommunstyrelsen har dessutom fastställt en internkontrollplan
för år 2020 där attestering samt utbetalningar tillbankkonton ingår som ett kontrollområde.
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3. Revisionell bedömning och
rekommendationer
3.1 Sammanfattande bedömning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av leverantörsregister/-utbetalningar. Den sammanfattande
bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av leverantörsregister/-utbetalningar. Den sammanfattande bedömningen baseras på
bedömningar av de fem i granskningen ingående revisionsfrågorna, se avsnitt 3.2.

3.2 Bedömningar mot revisionsfrågor
Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respektive
revisionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt.

Revisionsfråga

Bedömning

Finns det rutiner för initial och
löpande kontroll av leverantörer?

Delvis uppfyllt

Finns det rutiner för att följa upp
ändringar av fast data?

Ej uppfyllt

Finns det rutiner som
säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?

Ej uppfyllt

Finns det rutiner som
säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?

Uppfyllt

Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med
registrerade attestbehörigheter i
ekonomisystemet?

Uppfyllt
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3.3 Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•
•
•

Upprätta rutiner och kontroller som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt.
Upprätta rutiner för analys/uppföljning av ändringar av fasta data i leverantörsregistret.
Se över inköpsorganisationen och antalet inköpare i syfte att säkerställa en mer ändamålsenlig
inköpsprocess där seriositetskontroller genomförs innan inköp sker.

2020-11-03

Annika Hansson

Fredrik Birkeland

Kundansvarig

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vingåkers kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 2020-05-03. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

44
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/22

Svar på revisionsrapport om granskning av ägarstyrning
av kommunala bolag
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för de
åtgärder som beskrivs i svaret till revisorerna och redovisa underlaget för styrelsen
vid dess sammanträde den 29 mars.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens ägarstyrning, dvs styrning och kontroll av de
kommunala bolagen. Revisorerna lämnar fyra rekommendationer. Föreliggande
tjänsteutlåtande är förslag till svar till revisorerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-22
Revisionsrapport: Granskning av ägarstyrning
Beslutet skickas till
Revisorerna
Kommunledningsförvaltningen
Vingåker vatten och avfall AB
Vingåkershem AB
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåkers kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-22
Handläggare

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

KS 2021/22

Svar till revisorerna på granskning av ägarstyrning
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 uppdrar till förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för de
åtgärder som beskrivs i svaret till revisorerna och redovisa underlaget för styrelsen
vid dess sammanträde den 29 mars.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens ägarstyrning, dvs styrning och kontroll av de
kommunala bolagen. Revisorerna lämnar fyra rekommendationer. Föreliggande
tjänsteutlåtande är förslag till svar till revisorerna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen. I beredningen har vd för fastighetsbolagen
respektive för VA-bolaget deltagit.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Ärendet
Revisorerna har granskat kommunens ägarstyrning och kommit med fyra
rekommendationer, vilka tillsammans med föreslagen åtgärd redovisas nedan:
1.

Säkerställ att av fullmäktige beslutad bolagsordning för Vingåker Kraft samt
val av revisor och ersättare registreras på Bolagsverket.
Åtgärd: Verkställs av bolaget.

2.

Säkerställ att prövning av det kommunala ändamålet enligt kommunallagen
6:9 genomförs.
Åtgärd: Ett förslag för rutin för detta är framtagen av förvaltningen och
beslutas enligt plan av kommunstyrelsen på sammanträdet den 29 mars 2021.

3.

Säkerställ att återrapportering sker från bolagen enligt de krav som ställs i
exempelvis ägardirektivet samt att denna är fullständig.
Åtgärd: Ett krav på bolagen att årligen lämna en skriftlig redovisning till
kommunstyrelsen om detta införs i ägardirektiven.

4.

Säkerställ att återrapporteringen till kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens protokoll, dvs. att det finns en spårbarhet i protokollen.
Åtgärd: Genom åtgärden under punkt 3 ovan kommer detta följa med
automatik utifrån befintliga rutiner för ärenden på kommunstyrelsens
dagordning.

Förvaltningens ståndpunkt
De kommunala bolagen ansvarar för utomordentligt viktiga uppgifter, som dessutom
ofta har ett avgörande inflytande på förutsättningarna för kommunens förvaltningar att
klara sina uppdrag. Det ställer höga krav på ägarstyrningen. Kommunen har under de
senaste åren arbetat aktivt med att höja ambitionen och professionaliteten i
ägarstyrningen. Revisorernas granskning är därför en bra mätare på hur läget är idag
och vad som behöver åtgärdas ytterligare.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdsförslagen innebär visst ökat arbete i framför allt bolagen, men även i
kommunledningsförvaltningen. Vinsten av att höja kvaliteten i ägarstyrningen är dock
stor eftersom det leder till en bättre kommunal verksamhet sett ur ett
helhetsperspektiv.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Revisionsrapport – Ägarstyrning Vingåker 2020

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

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

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

Höjd kvalitet i ägarstyrningen leder till mer
effektiv användning av kommunens samlade
resurser.

Höjd kvalitet i ägarstyrningen leder till bättre
fungerande lokaler för skolelever, vilket i sin
tur bidrar till det här målet.

Höjd kvalitet i ägarstyrningen leder till
förbättrad grundstruktur i kommunen när det
gäller fastigheter och vatten/avlopp.

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]"

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till bättre
verksamhet i bolagen och den handlar i viktiga delar
om sådant som är av betydelse för hälsa och
välbefinnande.
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Höjd kvalitet i ägarstyrningen ger bättre
synkronisering mellan skolans pedagogiska
verksamhet och bolagens arbete med lokalerna.

"[Klicka och skriv]"

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till ett ännu
bättre samspel med VA-bolaget, vilket bidrar till
målet.

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till förbättrat
samspel med bolagen, där inte minst Vingåkers kraft
AB arbetar specifikt med hållbar energi.
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Höjd kvalitet i ägarstyrningen ger bättre kommunal
verksamhet ur ett helhetsperspektiv, vilket bidrar till
målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Höjd kvalitet i ägarstyrningen ger bättre kommunal
verksamhet ur ett helhetsperspektiv, vilket bidrar till
målet.
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"[Klicka och skriv]"

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till förbättrat
samspel med bolagen, som på olika sätt arbetar
aktivt mot klimatförändringarna.

"[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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Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

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

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

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

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

PeterVogt
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(styrning och kontroll över
kommunala bolag)
Vingåkers kommun
Januari 2020

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

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

●

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

●

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

●

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

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

Revisionskriterier
Granskningen omfattas av följande revisionskriterier:
●

Kommunallagen 10 kap, 3§

●

Kommunallagen 6 kap, 1§, 2 st

●

Kommunallagen 6 Kap, 9$

●

Styrande dokument exempelvis bolagsordning, ägardirektiv och policy

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

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

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

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

●
●
●

●

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

●

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

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

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

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

lyhördhet för verksamheternas behov
framförhållning
dialog och transparens

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

1

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

Bedömningar mot revisionsfrågor - Ändamålsenlighet
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfyllt

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

Ej uppfyllt

Sammanfattande bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningar mot revisionsfrågor - Intern kontroll
Revisionsfråga

Kommentar

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

Delvis uppfyllt

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

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

Sammanfattande bedömning

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Rekommendationer
Utifrån genomförs granskning rekommenderas kommunstyrelsen att
●

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

●

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

●

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

●

säkerställa att återrapporteringen till kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens protokoll, dvs. att det finns en spårbarhet i protokollen.

11

163

Bilaga 1
Dokumentation
Inom ramen för vår granskning har vi erhållit följande styrande dokument:
●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

2021-01-13

Annika Hansson

Malin Odby

Uppdragsledare

Projektledare

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

KS 2021/125

Planeringsdirektiv budget 2022 - 2024
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
- 2022

9.175 personer (1 november 2021)

- 2023

9.200 personer (1 november 2022)

- 2024

9.225 personer (1 november 2023)

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0
procent per år under planperioden för barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden och med 1,5 procent per år för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5
procent per år under planperioden.
4. Kommunstyrelsen beslutar att inga andra uppräkningar medges.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till
inriktningsbeslut om förändringar i kommunens arbete med anledning
av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt mm. I redovisningen ska
ingå frågor om arbetsmiljö, prioriteringar, distansarbete/lokalbehov och en
fortsättning på den framtidsanalys som gjordes av kommunens krisledning
sommaren 2020. En sammanställd omvärldsbevakning ska också finnas
med. Därutöver ska andra relevanta ämnen som kommer upp under
utredningsarbetet redovisas.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag
på införande av nya och ökad användning av befintliga externa och interna digitala
tjänster i samtliga förvaltningar. I redovisningen ska utöver beskrivning av
tjänsterna ingå en bedömning av kostnader, en nyttohemtagningsanalys och en
preliminär tidplan.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till åtgärder
som möjliggör en målsättning att kommunen år 2030 ska ha 9 600 invånare. I
underlaget ska framgå till exempel vilka satsningar som ska göras för tåg- och
busspendling, vilken samhällsservice som krävs i olika geografiska områden mm. I
beräkningen av konsekvenser ska hänsyn också tas till utjämningssystemet och till
ökad efterfrågan på kommunala verksamheter.
8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en
övergång från intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för
enheten Mat & Måltider. Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten
och berörda nämnder och förvaltningar ska ingå i utredningen.
9. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen i form av, till exempel, koncernens
soliditet, koncernens självfinansieringsgrad, koncernens skuldsättningsgrad
respektive nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå dels vilka måtten ska
vara och vilken nivå de bör ha, dels en beskrivning av vilka konsekvenser olika
nivåer får för ekonomi och verksamheter.
10. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur
och fritid ska senast den 30 juni 2022 redovisa de underlag som krävs för ett
politiskt beslut om att initiera byggnation av sportcenter och badhus i anslutning
till Slottsskolan.
11. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska
senast den 30 juni 2022 presentera ett förslag på modell, inklusive belopp, för
bidrag till enskilda vägar.
Sammanfattning av ärendet
De senaste två åren har planeringsdirektiven inneburit att nämndernas ekonomiska
ramar, med något undantag, kvarstått på 2019 års nivå. Ytterligare ett år med
obefintliga uppräkningar anser kommunledningsförvaltningen inte är försvarbart
utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen (februari 2021). För planperioden 2022 2024 föreslår kommunledningsförvaltningen en uppräkning av personalkostnaderna
för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med 2,0 procent per år och för
övriga nämnder med 1,5 procent per år. Motsvarande uppräkning för hyreskostnader
föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder. Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.175 personer för 2022 (1 november 2021)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag
Tjänsteutlåtande 2021-03-09
Utredningdirektiv
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2021-03-09
Handläggare

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

KS 2021/125

Planeringsdirektiv 2022-2024
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nedan
befolkningsantal gälla:
o 2022
9.175 personer (1 november 2021)
o 2023
9.200 personer (1 november 2022)
o 2024
9.225 personer (1 november 2023)
2. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under
planperioden för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5
procent per år för övriga nämnder.
3. Uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år under
planperioden.
4. Inga andra uppräkningar medges.

Sammanfattning av ärendet
De senaste två åren har planeringsdirektiven inneburit att nämndernas ekonomiska
ramar, med något undantag, kvarstått på 2019 års nivå. Ytterligare ett år med
obefintliga uppräkningar anser kommunledningsförvaltningen inte är försvarbart
utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen (februari 2021). För planperioden 20222024 föreslår kommunledningsförvaltningen en uppräkning av personalkostnaderna
för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med 2,0 procent per år och för
övriga nämnder med 1,5 procent per år. Motsvarande uppräkning för hyreskostnader
föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder. Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.175 personer för 2022 (1 november 2021)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
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Ärendets beredning
Ärendet har initierats vid dialogdag 1 den 8 mars 2021 och har därefter hanterats inom
kommunledningsförvaltningen av kommunchef, ekonomichef och budgetstrateg.
Information har lämnats till kommunens ledningsgrupp. Planeringsdirektiven fastställs
av kommunstyrelsen den 29 mars. Aktuella beräkningar utifrån planeringsdirektiven
kommer att delges i början av april samt presenteras i samband med dialogdag 2 den
17 maj.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar
kommunen har att fördela till nämnderna och dessutom budgetera för ett positivt
resultat. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under mars-april
fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Hur många
procent ska befintlig personalbudget räknas upp avseende löneökningar? Hur mycket
ska hyror och lokalvård räknas upp osv. Detta för att kommunledningsförvaltningen
ska kunna presentera ett beräkningsunderlag med aktuellt ekonomiskt läge inför den
politiska hanteringen av förslag till kommunplan med budget. Regeringen presenterar
vårbudgeten först i april och därefter kommer en reviderad skatteunderlagsprognos i
samband med att Sveriges Kommuner och Regioner presenterar Ekonomirapporten.
Nämnderna ska under våren besluta om konsekvensanalyser och eventuella
budgetäskanden utifrån den flerårsplan för 2022-2023 som kommunfullmäktige
beslutade om i november justerat med uppräkningar enligt de nya planeringsdirektiven
samt även fortsätta arbetet för en ekonomi i balans. Nämndernas underlag redovisas i
samband med dialogdag 2 i maj och blir därefter en del av beslutsunderlaget då
kommunfullmäktige i juni fastställer de ekonomiska ramarna för kommande år.
Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt. Årsredovisningen för 2020 visar ett
positivt resultat på 12,9 mkr tack vare tillfälliga statliga stöd, men nämndernas
budgetavvikelser uppgår till drygt -11 mkr. Den senaste skatteunderlagsprognosen
från SKR i februari innebär drygt 11 mkr i ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag för år 2022 än vad som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut i
november.
Förvaltningens ståndpunkt
I beslutad kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan för 2022-2023 har
skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2022 beräknats utifrån 9.150 personer.
Kommunens befolkningsantal uppgick den 1 november 2020 till 9.153 personer,
varför beräkningsunderlaget för skatteintäkter och generella statsbidrag föreslås att
justeras.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att befolkningsantalet justeras till 9.175
personer för 2022 (1 november 2021) och därefter en årlig ökning med 25 personer
per år. Befolkningstalet för åren justeras till:
• 2022
9.175 personer (1 november 2021)
• 2023
9.200 personer (1 november 2022)
• 2024
9.225 personer (1 november 2023)
De senaste två åren har planeringsdirektiven inneburit att inga uppräkningar av
nämndernas budgetramar medgetts, vilket inneburit att kostnadsökningar för löner och
hyror m m har behövt hanteras inom befintliga ramar. Kommunledningsförvaltningen
anser att det är ett ohållbart tillvägagångssätt ännu en planperiod.
Den senaste skatteunderlagsprognosen (februari 2021) indikerar ett bättre utfall på
skatteintäkter och generella statsbidrag på drygt 11 mkr för år 2022.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför nedan uppräkningsfaktorer:
• personalkostnader för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
räknas upp med 2,0 procent per år under planperioden
• personalkostnader för övriga nämnder räknas upp med 1,5 procent per år
under planperioden
• hyreskostnader för samtliga nämnder räknas upp med 1,5 procent per år under
planperioden.
Beräkningsunderlaget för tilldelning av budgetramen till barn- och
utbildningsnämnden avseende gymnasieskolan bör även fortsättningsvis vara tydligt
från barn- och utbildningsnämnden då budgetramen för gymnasieskolan särredovisas.
Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i
kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån
omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som
kommunfullmäktige fastställt för kommande år justerat med uppräkningar enligt
planeringsdirektiven får, samt hur det påverkar den egna budgeten. Underlagen bör
innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och konsekvensanalyser. Nämnderna
påminns också om att de i samband med dialogdag 2 förväntas redovisa dessa
konsekvensanalyser samt eventuella äskanden.

Ekonomiska konsekvenser
Nämndernas ekonomiska ramar räknas upp i enlighet med planeringsdirektiven, vilket
ger nämnderna ett bättre utgångsläge inför 2022 trots de ekonomiska utmaningar som
redan finns. Vidare innebär planeringsdirektiven att befolkningsantagandet för
beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på en årlig ökning av
kommunens befolkning med 25 personer per år, med utgångspunkt från 9.175
personer för 2022.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Planeringsdirektiven utgår ifrån att
kommunen ska ha en ekonomi i balans vid
planperiodens slut samt ett resultat som
motsvarar målet.
Kommande kommunplan med budget för
2022 fördelar detta mål tillsammans med en
ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

Kommande kommunplan med budget för
2022 fördelar detta mål tillsammans med en
ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

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.

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommande kommunplan med budget för 2022
fördelar detta mål tillsammans med en ekonomisk
ram till nämnderna, Genomförandet av
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande planeringsdirektiven.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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

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

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

Verksamhet möjliggörs.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

47
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/7

Revidering av rutin för 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.
2. Kommunstyrelsen upphäver beslut Ks § 17/2021, dnr 2021/7 från sammanträdet
den 25 januari 2021 i samma ärende.
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.”
Kommunstyrelsen beslutade rutiner för den årliga prövningen vid sammanträdet den
25 januari 2021. Genom detta nya beslut ändras tidpunkt för när bolagen respektive
kommunstyrelsen ska fatta de årliga besluten. I januari-beslutet sas att
kommunstyrelsen skulle fatta beslutet i samband med årsredovisningen. Nu ändras
skrivningarna så att bolagen ska besluta underlagen vid bolagsstämman och sedan
översända handlingarna till kommunstyrelsen, som gör sin prövning enligt
kommunallagen 6:9 och därefter skickar handlingarna till fullmäktige för delgivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-22
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

2021-02-22
Handläggare

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

KS 2021/7

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.
2. Kommunstyrelsen upphäver beslut Ks § 17/2021, dnr 2021/7 från sammanträdet
den 25 januari 2021 i samma ärende.
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.”
Kommunstyrelsen beslutade rutiner för den årliga prövningen vid sammanträdet den
25 januari 2021. Genom detta nya beslut ändras tidpunkt för när bolagen respektive
kommunstyrelsen ska fatta de årliga besluten. I januari-beslutet sas att
kommunstyrelsen skulle fatta beslutet i samband med årsredovisningen. Nu ändras
skrivningarna så att bolagen ska besluta underlagen vid bolagsstämman och sedan
översända handlingarna till kommunstyrelsen, som gör sin prövning enligt
kommunallagen 6:9 och därefter skickar handlingarna till fullmäktige för delgivning.
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.”
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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.
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.
Bolagen ska besluta underlagen vid bolagsstämman och därefter snarast översända
dem till kommunstyrelsen, som prövar verksamheterna enligt kommunallagen 6:9 och
sedan skickar handlingarna till fullmäktige för delgivning

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

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
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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Sammanträdesdatum
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2021-01-25
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KS 2021/7

Ks § 17

Kommunstyrelsens årliga beslut enligt kommunallagen
6:9 om de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-25

1
(33)

Tid och plats
Måndagen den 15 januari 2021, kl. 14:00-17:45 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset
i Vingåker samt digitalt via Teams.

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, tf samhällsbyggnadschef §§ 3-27
Viking Jonsson, ordförande AB Vingåkershem §§ 1-3
Lars Ingebrigtsen, VD AB Vingåkershem §§ 1-3
Josefin Frank, upphandlingssamordnare §§ 3-4
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 3-5
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg§§ 5-9
Nora Wahlström, utvärderare Sveriges Lantbruksuniversitet §§ 5-9

Deltagande på distans
Samtliga deltog på distans via videolänk förutom Anneli Bengtsson, Lars -Göran Karlsson och
Emma Bergström.

Paragrafer

I- 27

Sekreterare

--~ ~ -M---·---·----··---·--·---·---·---·--···-·

Ordförande

p;:;;;/J;,f)ll~

.

Anneli Bengtsson

Justerande

:nn::on

~-----S------.. ?5
-------------- -- ----···-············
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Datum för anslagsuppsättande

2021-02-03

Datum för anslagsnedtagande

2021-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

6 '().,_ __ Ll
···············~··'~~rv.(t.w.1

.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

48
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2020/774

Begäran om entledigande som ledamot i kommunala
pensionärsrådet och val av ny ledamot
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Leif Skeppstedt (S) från sitt uppdrag som ledamot i
Vingåkers kommunala pensionärsråd.
2. Kommunstyrelsen utser XX som ledamot efter Leif Skeppstedt (S) i Vingåkers
kommunala pensionärsråd.
Sammanfattning av ärendet
Leif Skeppstedt (S) har begärt om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Vingåkers kommunala pensionärsråd. Rådet ska bestå av representanter från dels
Vingåkers kommun, dels pensionärsföreningarna. Socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen utser två ledamöter vardera.
Diskussion om val av ledamot kommer ske på kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Begäran
Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

49
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/ 93

Riktlinjer för visselblåsare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för visselblåsare att gälla från och
med 2021-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innebär en rutin för hantering av anmälan gällande exempelvis muta,
bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat
vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-16
Förslag till Riktlinjer för visselblåsare
Beslutet skickas till
HR-enheten
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-16
Handläggare

Jenny Nilsson
0151-19350
jenny.nilsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/93

Riktlinjer för visselblåsare
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för visselblåsare att gälla från

och med 2021-04-01

Sammanfattning av ärendet

Förslaget innebär en rutin för hantering av anmälan gällande exempelvis muta,
bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat
vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.
Ärendets beredning
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Riksdagen fattade 2016 beslut om en ny lag som ger ett förstärkt skydd för
visselblåsare ”Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som
slår larm om allvarliga missförhållanden”. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017.
Som komplement till lagen har HR-enheten tagit fram förslag om riktlinjer för
visselblåsare som berör hur anmälan av sådana oegentligheter som berör
visselblåsning skall hanteras inom Vingåkers kommun. Riktlinjerna hanterar vem
anmälan skall gå till och hur utredning av ärendet skall hanteras.
Kommunledningsgruppen har varit delaktig vid framtagandet av riktlinjen.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag om Riktlinjer

för Visselblåsare att gälla från och med 2021-04-01
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Riktlinjer för visselblåsare

Beslutet skickas till
HR-enheten
Kommunledningsgruppen

Ralf Hedin
Kommunchef

Mattias Gustafsson
HR-chef
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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.

Indirekt kan oegentligheter uppdagas.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Nej ☒

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

Indirekt kan alla beröras av beslutet.

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?

Kan indirekt påverka.

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

Kan indirekt påverka.
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Riktlinjer för visselblåsare
Sammanfattning
Denna riktlinje rörande visselblåsare innehåller en beskrivning av process och åtgärder, när information om
eventuella oegentligheter når koncernstaben. Riktlinjen ska säkra upp en effektiv och korrekt hantering av
informationen, samt att oegentligheter ska hanteras skyndsamt.

Allmänt
Visselblåsarfunktionen i Vingåkers kommun syftar till att få information om eventuella oegentligheter, och att
dessa ska hanteras skyndsamt. Visselblåsarfunktionen är ett komplement till andra kanaler, som exempelvis
medarbetare till chef eller chef till chef.
Om visselblåsarfunktionen konstaterar att allvarligare brott har skett eller om brister i den interna kontrollen
identifierats, ska den rapporteringen följas. På samma sätt ska Riktlinjer för kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering följas i förekommande fall.

När ska funktionen användas?
Funktionen ska användas om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden och
upplever att det inte är möjligt att hantera frågan inom organisationen. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri,
stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin
tjänsteställning. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.

Information om eventuella oegentligheter
Information om eventuella oegentligheter kan skickas till kommunchef av medarbetare och förtroendevalda
inom Vingåkers kommun. Kommunchef utser extern utredare som utreder händelsen. Information till
kommunchef kan ges muntligen (personligen eller via telefon), via internpost eller genom mail. Du kan vara
anonym. Om anmälan rör kommunchef skall HR-chef ta över ärendet.

Upprätta en loggbok
Extern utredare som har mottagit informationen är ansvarig för ärendet. Utredaren upprättar en loggbok, där
samtliga åtgärder dokumenteras, tillsammans med eventuell korrespondens samt tjänsteanteckningar. Loggboken
ska också innehålla information om vem som gjorde vad, samt vid vilken tidpunkt.

Information till ledningsnivå
Ansvarig extern utredare informerar direkt till kommunchef samt eventuellt andra tjänstemän efter beslut av
kommunchefen, om informationen som har kommit in.

Analys av informationen
Ansvarig extern utredare gör direkt därefter en analys av informationen, samlar vid behov in kompletterande
underlag samt gör vid behov en bedömning av rättsläget. Analysen återrapporteras skyndsamt till ledningsnivån,
enligt 2.3. Utifrån analysen fattar kommunchefen beslut, eller förslag på beslut, om eventuella åtgärder.
Information om eventuella oegentligheter och material, som inte leder till fortsatt utredning eller åtgärder, ska
omedelbart gallras.

1.
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Information till förvaltningschef
Den inkomna informationen, analys och underlag överlämnas till kommunchef för åtgärder. Åtgärder diskuteras
tillsammans med ansvarig utredare samt HR. Kommunchefens beslut om, eller förslag på beslut, lämnas till
förvaltningschef. Förvaltningschef ska direkt agera utifrån informationen, analysen och underlagen.

Diarieföring
Den till ansvarig utredare inkomna informationen, loggbok, analys, underlag samt beslut, eller förslag till beslut,
ska diarieföras i W3D3 med sekretessmarkering. Materialet blir då bara tillgängligt för registrator. Materialet är
allmän handling och kan begäras ut. Sekretessprövning sker vid varje begäran om utlämnande, vilket kan
innebära att hela eller delar av materialet inte lämnas ut.

Återrapportering
Ärendet ska följas upp efter en månad av ansvarig utredare, där förvaltningschefen skriftligen ska återrapportera
åtgärder och eventuella konsekvenser. Återrapporteringen ska diarieföras med ärendet i W3D3.

1.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

50
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/135

Utredning om den organisatoriska placeringen av frågor
om kultur- och turismnäringen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen.
2. Kommunstyrelsen bedömer att ingen förändring av ansvarsfördelningen mellan
nämnderna ska göras.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska skickas som delgivning till fullmäktige
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetbeslutet för 2021 (KS 2020/108, p. 18) beslutade
kommunfullmäktige att låta utreda vilka konsekvenserna kan bli av att ge tillbaka
kultur-och fritidsnämnden ansvaret för kultur-och turismnäringen ska genomföras.
Utredningen redovisas genom tillhörande tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-04
Beslutet skickas till
Fullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-04
Handläggare

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

KS 2020/135

Utredning om den organisatoriska placeringen av frågor
om kultur- och turismnäringen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen.
2. Kommunstyrelsen bedömer att ingen förändring av ansvarsfördelningen mellan
nämnderna ska göras.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska skickas som delgivning till fullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetbeslutet för 2021 (KS 2020/108, p. 18) beslutade
kommunfullmäktige att låta utreda vilka konsekvenserna kan bli av att ge tillbaka
kultur-och fritidsnämnden ansvaret för kultur-och turismnäringen ska genomföras.
Utredningen redovisas genom detta tjänsteutlåtande.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av berörda inom kultur och fritid samt
näringslivsansvarig.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Uppdraget
I samband med budgetbeslutet (KS 2020/108, p. 18) beslutade kommunfullmäktige
följande:
-

Kommunfullmäktige beslutar att en utredning gällande vilka konsekvenserna
kan bli av att ge tillbaka kultur-och fritidsnämnden ansvaret för kultur-och
turismnäringen ska genomföras.

Nuvarande ansvarsfördelning
Av reglementet för kommunstyrelsen framgår i § 3 att styrelsen ansvarar för
turistverksamheten. Av § 9 framgår att styrelsen också ansvarar för näringslivsfrågor
och åtgärder för att främja näringslivet i kommunen.
I reglementet för kultur- och fritidsnämnden sägs i § 2 att:
Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att
- ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, innefattande
såväl verksamhet i egen regi som stöd i verksamhet i annan regi
- genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och
organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete
dessa bedriver
- söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur
och fritid
- besluta om upplåtelse av lokaler för kultur och fritid
- förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom
samlingar och konstverk
- verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja
lokalhistorisk forskning och hembygdsvård
- ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara
rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om
placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa
konstverk till kommunens förvaltningar
- inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda
normer utse stipendiater
- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.
I det praktiska utförandet innebär detta en överlappning mellan de två reglementena
när det gäller kultur, turism och näringslivsfrågor. Ett enkelt exempel är om ett
sällskap kommer till Vingåker för att besöka Säfstaholms slott för att ta del av något
kulturellt arrangemang som kommunen anordnar eller stödjer ekonomiskt, sällskapet
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stannar några dagar och bor och äter genom lokala företagares försorg, och köper
konst av en lokal konstnär. Egentligen berörs ännu fler verksamheter, till exempel
landsbygdsutveckling, men den omfattas inte av fullmäktiges utredningsuppdrag.
Hur ansvaret än fördelas mellan de tre verksamheterna så kommer det att finnas ett
behov av samverkan mellan berörda enheter för att upplevelsen ska bli så bra som
möjligt för Vingåkersbor och besökare.
Omfattning/berörda funktioner
De funktioner som berörs idag är främst turismkoordinator och näringslivsansvarig
dvs i praktiken två personer.
En annan, mer intern aspekt är att ansvarsfördelningen påverkar den ekonomiska
redovisningen och kan ge onödigt merarbete eller leda till oklarheter för de chefer och
ekonomer som arbetar med den.
Förvaltningens ståndpunkt
Hur fullmäktige vill fördela ansvaret mellan nämnder är en fråga för den politiska
ledningen.
Från ett tjänstemannaperspektiv kan sägas följande: Hur än gränser dras mellan olika
verksamheter så kan det uppstå oklarheter om vem som ska göra vad. Dagens ordning
när det gäller turism mm kan göra det oklart var kultur- och fritidsverksamhetens
uppdrag slutar och den näringslivsansvariges börjar. Om turism/besöksnäring flyttas
till kultur- och fritidsnämnden blir det omvänt och i stället oklart vad det innebär för
begränsning av ansvaret för funktionen näringslivsansvarig. I båda fallen är samarbete
sättet att skapa en för Vingåkersbor och besökare så bra upplevelse som möjligt.
Arbetet med ekonomisk redovisning underlättas om chefen för kultur och fritid inte,
som idag, behöver särredovisa turismverksamheten till kommunstyrelsen utan kan
göra all sin redovisning till nämnden. Turismverksamheten omfattar dock idag i
praktiken bara en person, vilket knappast motiverar förändring av reglementen.
Ekonomiska konsekvenser
En överföring av ansvaret för turism/besöksnäring till kultur- och fritidsnämnden
skulle inte innebära några ökade kostnader. Den ekonomiska redovisningen av kulturoch fritidsverksamheten skulle förenklas genom att bara behöva göras till en enda
nämnd, vilket skulle spara arbetstid.
Om den politiska ledningen skulle besluta att föra över turismfrågor mm till kulturoch fritidsnämnden så skulle arbetstiden i teorin öka för kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och minska för funktionen näringslivsanvarig. I
praktiken är samverkan mellan dessa verksamheter så nära idag och behöver fortsätta
vara det även om förändringen genomförs att skillnaden sannolikt inte blir så stor.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

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.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Beslutet bidrar till målet genom utredningar
om hur verksamheten bör bedrivas leder till
en effektiv verksamhet som ger mesta
möjliga nytta för boende och verksamma i
bygden.

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]"

226

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?

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

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

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

51
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/136

Medfinansiering av Leader Södermanland 2021- 2022
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar fortsatt medfinansiering med 175 000 kr per år i
ytterligare två år för Leader Södermanland
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område och
kommunen medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till 2020. Nuvarande
programperiod ska förlängas två år och ny projektbudget från EU kommer att tillföras
vårt område för förlängningsåren 2021 - 2022. Eftersom EU-medlen måste
medfinansieras med lokala offentliga medel innebär det att områdets ingående
kommuner behöver medfinansiera dessa två förlängningsår. Medfinansieringen
kommer ligga i samma nivå som tidigare år, 175 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-05
Lista på beviljade medel
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-05
Handläggare

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

KS 2021/136

Medfinansiering Leader Södermanland 2021- 2022
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att besluta
1. fortsatt medfinansiering med 175 000 kr per år i ytterligare två år för
Leader Södermanland
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område och
kommunen medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till 2020. Nuvarande
programperiod ska förlängas två år och ny projektbudget från EU kommer att tillföras
vårt område för förlängningsåren 2021-2022. Eftersom EU-medlen måste
medfinansieras med lokala offentliga medel innebär det att områdets ingående
kommuner behöver medfinansiera dessa två förlängningsår. Medfinansieringen
kommer ligga i samma nivå som tidigare år, 175 000 kr per år.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av näringslivsansvarig i samråd med kommunchef och kultur- och
fritidschef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Leader Södermanland är en ideell förening som stödjer landsbygdsutveckling mot
hållbar tillväxt, bättre livskvalitét och ökad interaktion med omvärlden.
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Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala
förutsättningar. Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma
i ett område som ska driva och påverka utvecklingen.
Lokalt består Leader av en lokal aktionsgrupp- LAG, som representerar privat,
kommunal och ideel sektor i ett trepartnerskap.
Vingåkers kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område och
kommunen medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till 2020. På grund av
omständigheter såsom Brexit och Covid-19 kommer nuvarande programperiod att
förlängas två år och ny projektbudget från EU kommer att tillföras vårt område för
förlängningsåren 2021-2022. Eftersom EU-medlen måste medfinansieras med lokala
offentliga medel innebär det att områdets ingående kommuner behöver medfinansiera
dessa två förlängningsår.
Den nya projektbudgeten för förlängningsåren 2021 och 2022 kommer ligga i samma
härad som tidigare år. Under perioden 2014-2020 medfinansierade Vingåkers
kommun 175 000 kr per år, totalt 1 225 000 kr. Under denna period har tre projekt
enkom gynnat Vingåker med totalt 1 360 000 kr. Totalt har 2 960 792 kr kommit
Vingåker till gagn. Separat bilaga med beviljade medel finns bifogad.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen ska fortsätta medfinansiera
Leader. Det finns synergier att uppnå i kommande samarbeten och projekt. Dock
kräver en fortsatt medfinansiering att kommunen arbetar närmare LAGrepresentanterna på ett sätt som man tidigare arbetat med framgång.

Ekonomiska konsekvenser
Medfinansieringen innefattar en kostnad om 175 000 kr per år vilket är samma belopp
som tidigare år. Pengarna tas ur näringslivsansvariges budget.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Lista på beviljade medel

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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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.

Att fortsätta medfinansiera Leader innebär att
vi stimulerar till en 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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Fortsatt medfinansiering av Leader kan på sikt ge
ekonomisk tillväxt

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Fortsatt medfinansiering av Leader kan stimulera
arbetet för hållbara städer och samhällen.
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Fortsatt medfinansiering av Leader kan ha en positiv
påverkan.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Fortsatt medfinansiering av Leader kan ha en positiv
påverkan.
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Fortsatt medfinansiering av Leader kan ha en positiv
påverkan.

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

Framtidssatsningen, 2018-1795
Service & liv på landet, 2016-4025

KOMMUNER

Slutredovisad
Slutredovisad

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna
Slutredovisad
samhällsutmaningar, 2017-5044
Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS
anläggning inomhus, 2018-1211
Matmarknad i Vingåker, initieringsfas 2019-1659
64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling Slutredovisad
i Sörmland, 2019-2248
Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna
samhällsutmaningar. Genomförandeprojekt., 20191654
GPS - Grymt praktiskt styrmedel för hållbar utveckling, 2019-1741
Sörmland - ett äppellandskap, 2019-3193
Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe,
2020-241
Discgolfbanan i Vingåker, 2020-1323
CIP, Civila insatspersoner i Södermanland, 2020-1145
4 projekt som enbart gynnar Vingåkers kommun

-

Vingåker
Samtliga i leaderområdet
- Projektägare Leader S
Samtliga i Leaderområdet
- Säte i Eskilstuna kommun
Samtliga i Leaderområdet
- Säte i Flens kommun
Vingåker
Eskilstuna, Katrineholm,
Strängnäs, Flen, Gnesta,
Vinåker
Samtliga i Leaderområdet
- Säte i Eskilstuna kommun
Samtliga i leaderområdet
- Projektägare Leader S
Samtliga i Leaderområdet
- Säte i Flens kommun
Vingåker
Vingåker
Flen, Gnesta, Katrineholm,
Strängnäs och Vingåker
SUMMA
MEDFINANSITERING - 7 år
(175000/år)
DIFFERENS
%
PROJEKT - 50 000 - 2 st

FINANSIERING
EU/STAT

FINANSIERING
LEADER ÖVRIG OFFENTLIG
SÖDERMANLAND
FINANSIERING

TOTAL
FINANSIERING
LEADER

EGEN PRIVAT
FINANSIERING

TOTAL

494 104

243 365

0

737 469

0

737 469

121 006

59 600

0

180 606

0

180 606

52 843

26 027

0

78 870

0

78 870

154 311

136 842

0

291 152

0

291 152

0

0

0

0

0

0

26 448

13 527

0

39 974

0

39 974

207 494

102 199

0

309 693

0

309 693

175 061

75 030

0

250 091

0

250 091

215 018

105 904

0

320 922

0

320 922

222 632

109 654

0

332 286

0

332 286

194 379

95 739

0

290 118

0

290 118

86 839

42 771

0

129 610

0

129 610

1 950 134

1 010 658

2 960 792 TOTAL SUMMA
1 225 000

2 960 792
1 225 000

1 735 792
241,70%
100 000

1 735 792
241,70%
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

52
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/17

Ansökan om investeringsbidrag för ny skidlift till
Båsenberga Slalomklubb
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Båsenberga slalomklubbs bidragsansökan om ny skidlift
med 300 000 kr ur kommunstyrelsens resurs, ansvar 1101, under förutsättning att
föreningen kompletterar ansökan med samtliga medfinansieringsintyg på
resterande 900 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
I Vingåkers kommun äger och driver över 50% av föreningarna sina anläggningar,
varav Båsenberga slalomklubb är en av dem. Vid Båsenberga friluftsområde har
föreningen nyttjanderätt över ett område som infattar en skidbacke, föreningens
klubbhus, ställplats för husbilar och längdskidspår.
Båsenberga slalomklubb är en av Vingåkers kommuns största föreningar med närmare
275 medlemmar. Med undantag för några få snöfria år är skidanläggningen preparerad
och åkklar från mitten på januari till fram till mitten på mars. Föreningen erbjuder en
öppen skidbacke för bland annat vingåkersborna under de lov som backen är täckt
med snö.
I dag finns det vid Båsenberga fritidsområde förutom slalomklubbens anläggning
elljusspår, skidspår, cykelleder, vandringsleder och naturreservat i närheten.
I området vistas flera föreningar och Båsenberga slalomklubb har ett etablerat
samarbete med bland annat Vingåkers orienteringsklubb som sköter längdskidsport.
Radioamatörena och Vingåkers cykelklubb har sina elanslutningar via
Båsenbergabacken. Diskussioner har förts gällande downhill- cykling, vilket
underlättas av en ankarlift som kan ta upp cyklarna under sommartid.
Föreningen har även en upparbetad kontakt med Parasportförbundet som önskar nyttja
backen för sin verksamhet. För att få upp den speciella skidutrustningen behövs en
ankarlift.
Beslutsunderlag
Kfn § 14/2021
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsnämnden
Ansökan
Beslutet skickas till
Båsenberga slalomklubb
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-02-25

KFN § 14

17 (18)

KFN 2021/13

lnvesteringsbidrag Båsenberga Slalomklubb
Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Kultur och fritidsnämnden förslår att kommunstyrelsen beviljar Båsenberga
slalomklubbs bidragsansökan om ny skidlift med 300 000 kr ur Kommunstyrelsens
resurs, ansvar 110 l under förutsättning att föreningen kompletterar ansökan med
samtliga medfinansieringsintyg på resterande 900 000 kr

Sammanfattning av ärendet
I Vingåkers kommun äger och driver över 50% av föreningarna sina anläggningar,
varav Båsenberga slalomklubb är en av dem. Vid Båsenberga friluftsområde har
föreningen nyttjanderätt över ett område som infattar en skidbacke, föreningens
klubbhus, ställplats för husbilar och längdskidspår.
Båsenberga slalomklubb är en av Vingåkers kommuns största föreningar med närmare
275 medlemmar. Med undantag för några få snöfria år är skidanläggningen preparerad
och åkklar från mitten på januari till fram till mitten på mars. Föreningen erbjuder en
öppen skidbacke för bland annat vingåkersborna under de lov som backen är täckt
med snö.
I dag finns det vid Båsenberga fritidsområde förutom slalomklubbens anläggning
elljusspår, skidspår, cykelleder, vandringsleder och naturreservat i närheten.
I området vistas flera föreningar och Båsenberga slalomklubb har ett etablerat
samarbete med bland annat Vingåkers orienteringsklubb som sköter längdskidsport.
Radioamatörena och Vingåkers cykelklubb har sina elanslutningar via
Båsenbergabacken. Diskussioner har förts gällande downhill- cykling, vilket
underlättas av en ankarlift som kan ta upp cyklarna under sommartid.
Föreningen har även en upparbetad kontakt med Parasportförbundet som önskar nyttja
backen för sin verksamhet. För att få upp den speciella skidutrustningen behövs en
ankarlift.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-03
Ansökan

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
· kommun

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-25

1 (15)

Tid och plats
Torsdagen den 25 februari 2020 kl. 17.00 - 19.00 i sammanträdesrummet Hjälmaren
på kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Christina Hallin (MP)
Hans Jonsson (SO)
Aziz Jaali (S)
Louise Karlsson (SO)
Övriga deltagare
Elin Pettersson, kultur och fritidschef
Ulrika di Martini Brakel, kultursmordnare §§ 1-4
Ulla Solsmo, bibliotekschef §§ 1-4
Ann Gertman, Badmästare §§ 1-4
Åsa Olofsson, fritidsledare §§ 1-4
Josefin Frank, sekreterare§§ 1-4
Deltagare på distans
Christina Hallin (MP), Hans Jonsson (SO), Aziz Jaali (S), Louise Karlsson (SD), Elin
Pettersson, kultur och fritidschef, Ulrika di Martini Braket, kultursmordnare
Ulla Solsmo, bibliotekschef, Ann Gertman, Badmästare, Åsa Olofsson, fritidsledare

Paragrafer

1-15

Justering

2021-03-02

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-03
Handläggare

Elin Pettersson
0151–19192
Elin.Pettersson@vingaker.se

Diarienummer

KS 2021/xxx

Båsenberga slalomklubb ansökan om skidlift
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur-och fritidsnämnden beslutar föreslå
1. kommunstyrelsen bevilja Båsenberga slalomklubbs bidragsansökan om ny
skidlift med 300 000 kr ur Kommunstyrelsens resurs, ansvar 11011
under förutsättning att föreningen kompletterar ansökan med samtliga
medfinansieringsintyg på resterande 900 000 kr
Sammanfattning av ärendet
I Vingåkers kommun äger och driver över 50% av föreningarna sina anläggningar,
varav Båsenberga slalomklubb är en av dem. Vid Båsenberga friluftsområde har
föreningen nyttjanderätt över ett område som infattar en skidbacke, föreningens
klubbhus, ställplats för husbilar och längdskidspår.
Båsenberga slalomklubb är en av Vingåkers kommuns största föreningar med närmare
275 medlemmar. Med undantag för några få snöfria år är skidanläggningen preparerad
och åkklar från mitten på januari till fram till mitten på mars. Föreningen erbjuder en
öppen skidbacke för bland annat vingåkersborna under de lov som backen är täckt
med snö.
Båsenberga slalomklubbs kassör har muntligt beskrivit hur man från föreningens sida
ser Båsenberga fritidsområde som ett framtida rekreationsområde under både
sommar- och vinterhalvåret. Vidare uttrycker föreningen att man ser området som ett
betydande besöksmål för Vingåkersbygden, som lockar både turister och lokalbor ut i
naturen. Slalombacken är ett välbesökt utflyktsmål av så väl vingåkersbor som för
turister.
I dag finns det vid Båsenberga fritidsområde förutom slalomklubbens anläggning
elljusspår, skidspår, cykelleder, vandringsleder och naturreservat i närheten.
I området vistas flera föreningar och Båsenberga slalomklubb har ett etablerat
samarbete med bland annat Vingåkers orienteringsklubb som sköter längdskidsport.
Radioamatörena och Vingåkers cykelklubb har sina elanslutningar via
Båsenbergabacken. Diskussioner har förts gällande downhill- cykling, vilket
underlättas av en ankarlift som kan ta upp cyklarna under sommartid.
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Föreningen har även en upparbetad kontakt med Parasportförbundet som önskar nyttja
backen för sin verksamhet. För att få upp den speciella skidutrustningen behövs en
ankarlift.
Vid Båsenberga slalombacke finns i dag en knapplift vilket begränsar utbudet av
aktiviteter som föreningen kan erbjuda och även begränsningar i kapacitet, då en
knapplift enbart kan ta en person åt gången. Med en ankarlift fördubblas kapaciteten.
Båsenberga slalomklubb har under de senaste åren planerat för en utbyggnad av
slalombacken samt en ny lift.
Att bygga en ankarlift kostar omkring 5 280 400 kronor. Båsenberga slalomklubb har
från Allmänna arvsfonden beviljats 3,4 miljoner kronor i bidrag. Samt av RF
Sörmlandsidrotten 649 169 kr, under förutsättning att föreningen innan utbetalning,
kompletterar ansökan med samtliga medfinansieringsintyg.
Av Vingåkers kommun ansöker Båsenberga slalomklubb om de resterande 1,2
miljoner för att köpa in och bygga en ankarlift vid Båsenberga slalomklubb.

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
Bakgrund
I kultur- och fritidsnämnden budget för 2021 finns medel avsatta för att möjliggöra
stöd till föreningar för att bedriva ett aktivt kultur- och fritidsliv inom Vingåkers
kommun. Utav dessa är 400 000 kr avsatta för investeringar.
I Kommunstyrelsen resurs finns ca 600 000 kr avsatta för oförutsedda ändamål.
Förvaltningens ståndpunkt
Vingåkers kommun är en landsbygdskommun med 9147 invånare. En betydelsefull
del i utvecklingen av Vingåkersbygden är att skapa förutsättningar för en rik fritid i
hela kommunen. Bäst på att berika Vingåkersbygden med kultur- och fritidsaktiviteter
är vårt föreningsliv. Kommunen vill uppmuntra föreningarna att utveckla
Vingåkersbygden till en attraktiv plats och populärt besöksmål.
I Vingåkers kommun tar våra föreningar ett mycket stort ansvar för både drift och
skötsel av sina anläggningar. Varje år krävs det reparationer, underhåll och skötsel på
befintliga anläggningar. De tar även ett stort ansvar för att utveckla sina anläggningar
och sin verksamhet på olika sätt. Inte minst Båsenberga slalomklubb.
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Klubben har principfast och målmedvetet utvecklat sin anläggning till en av
Sörmlands främsta vintersportanläggningar och är nu med modern klubblokal och
ställplatser en åretruntanläggning
Kommunen kan ofta bidra med ett litet ekonomiskt stöd men ytterligare finansiering
till större projekt är en förutsättning. Kultur- och fritidsnämnden handhar ett
investeringsbidrag till vilka flera av föreningarna vänder sig till med
bidragsansökningar. I åtskilliga fall behövs bidraget för att ”släcka bränder” som den
enda förutsättningen för att överhuvudtaget kunna bedriva föreningsverksamhet.
När en förening satsar och söker ett större belopp kan annan verksamhet få stå åt
sidan, därför är det viktigt att påvisa betydelsen av föreningens satsning. Vikten av att
erbjuda våra barn och unga möjlighet till en aktiv fritid på helger- och lov är många
gånger lika betydelsefullt som att sätta Vingåkersbygden på kartan.
Att Båsenberga slalomklubb bedriver en betydande verksamhet för Vingåkersbygden
råder det inget tvivel om. Däremot är det svårt att med begränsad budget, motivera till
en satsning när många andra föreningar också kan ha stora ekonomiska utmaningar.
Trots det anser förvaltningen att initiativet att bygga en ny skidlift i Båsenbergabacken
och på så sätt inte bara utveckla sin egen verksamhet, utan även ge förutsättningar för
att backen ska kunna användas sommartid och till andra vinteraktiviteter är något som
bidrar till en attraktiv bygd och ligger i linje med kommunens Strategiska inriktning
för mandatperioden 2019 – 2022Kultur- och fritidschefen förordar att Båsenberga slalomklubb ska beviljas ett bidrag
för ny skidlift.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden har en begränsad budget för föreningsbidrag. Den är
avsedd för mindre insatser från kommunen för att bistå föreningar med enskilda
insatser. Emellanåt har någon förening behov av större bidrag från kommunen och
bedömningen av om det ska beviljas bör då ses i ljuset av föreningens betydelse för
kommunens utveckling i stort.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ansökan från Båsenberga slalomklubb
Komplettering från Båsenberga slalomklubb

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
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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.

Att inte vara slösaktig med kommunens
medel utan att ha väl grundade
tjänsteutlåtande är en del för en ekonomi i
balans

En förening med närmare 275 medlemmar
där merparten är barn och unga har goda
förutsättningar att bidra till lärande och
personlig utveckling.

Att hålla landsbygdens vid liv genom att hela
tiden utveckla de verksamheter som verkar i
bygden är gynnsamt.

Se bilaga
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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 har en betydande uppgift i bygden
och det är bidra till meningsfull fritid för våra
invånare. Att vara delaktig i föreniglivet ökar
känslan av sammanhang
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I Kommunens bidragsregler står följande;
Föreningen skall årligen genomföra ett årsmöte där
val av styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk
rapport och revisionsberättelse behandlats och
godkänts av medlemmarna vilket är en dela av den
utbildning som föreninglivet innebär

I Kommunens bidragsregler står följande;
Föreningen skall: • vara uppbyggd enligt
demokratiska principer, vara öppen för alla, arbeta
för jämställdhet, integration och folkhälsa (bör
framgå av stadgarna) • verka för tobaks-, alkohol-,
dopning och drogfrihet • bedriva en allmännyttig,
ideell, fritidsverksverksamhet i kommunen •
tillämpa och vägledas av FN:s barnkonvention för
verksamhet för barn och ungdomar under 18 år •

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

250

vingaker.se

9 (11)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Föreningslivet bidrar till ett demokratisk samhälle

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

Nej ☐

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

Barn som besöker Båsenbergabacken och barn som är med i föreningen

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 arbetar för allas lika värde.

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

Barnkonvetionen är en del av föreningslivet i vingåker

253

~ Båsenberga Slalomklubb

f

o

·----

---

V/NGAKERS KOf'viMUN
Kommunstyre/sen

2021 -01- 0 4
Dnr

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker

/Dnr pi

Vingåker den 4 januari 2021

Ansökan om bidrag för ny lift
Båsenberga Slalomklubb planerar att byta ut befintlig skidlift. Projekteringen har
pågått under de senaste åren och under 2020 kunde vi gå vidare.
De aktiviteter som har gjorts är:
- Bidrag från Arvsfonden och RF-Sisu har beviljats, totalt 4 064 169 kr
- Förlängt nyttjanderättsavtal med Vingåkers kommun
- Ansökan om byggnadslov har inlämnats
En ny lift innebär att verksamheten kan utvecklas på flera sätt. Anläggningen blir
tillgänglig för flera utövare och anläggningen kan användas av fler utövare och
aktörer. På liknande anläggningar i landet används backarna för bl.a. down-hill,
vilket gör det möjligt för cykelåkning i backarna sommartid.
Ekonomi
Beräknade kostnader för projektet är 5 280 400 kr, beviljade bidrag 4 064 169 kr.
Det innebär att drygt 1 200 000 kr behövs.
Ansökan
Klubben ansöker om bidrag från kommunen för att täcka det saknade beloppet,
upp till 1 200 000 kr.

Vår förhoppning är att Vingåkers kommun har möjlighet att bevilja ett betydande
bidrag så att klubben kan gå vidare med sina planer.

C/O EIUCSSON, LÄNSMANSVÄGEN 14 • 643 32 • VINGAKER
TELEFON: 0708- 65 45 18
BANKGIRO 831-8974
bslk@bslk.se

~
'~
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Vi ser fram emot kommunens beslut.
Projektbeskrivning bifogas.
Med vänliga hälsningar
"Båsenberga Slalomklubb

Niklas Ericsson
Ordförande

Patrik Heckscher
Sekreterare
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Utveckla verksamheten för flera barn och ungdomar med aktiv fritid

Båsenberga Slalomklubb vill fortsätta att utveckla verksamheten vid Båsenberga
F ritidsom råde.
Bakgrund
Båsenberga Slalomklubb, BSLK, har idag 303 medlemmar varav 157 st är under 20
år. Könsfördelningen är 45 % kvinnor och 55 % män. Vi är den största alpina klubben
i Sörmland. Klubben har ett etablerat samarbete med Vingåkers OK (VOK),
Vingåkers Golf och Radioamatörerna i Vingåker.
Verksamheten i BSLK bedrivs under större delen av året. Säsongen startar i augusti
med utomhusträning för de olika åldersgrupperna. Oktober till snö är det
inomhusträning 2 kvällar per vecka. Snöträningen sker tre dagar i veckan då det finns
snö i backarna. Tävlingar under helgerna, antalet varierar beroende på vilka tävlingar
som klubben tilldelas. En fast tävling är Sportlovscupen - en tävling för alla
ungdomar som vill pröva på en tävling. Under senare år har tävlingen anordnats i
samarbete med Sörmlands Sparbank.
Säsongen sista tävlingar för våra aktiva sker i månadsskiftet april-maj.
Vingåkers OK anordnar tävlingar i längdskidor. Träningen bedrivs på spår med
konstgjord snö. Snön till spåret tillverkas gemensamt av BSLK och VOK.
Utöver ovan nämnda klubbar används anläggningen av skolorna vid friluftsdagar.
Totalt deltar ca 1 600 elever i aktiviteter i backarna.
Alla På Snö är en aktivitet som BSLK genomför i samarbete med gymnasieskolan i
Katrineholm, Barn och utbildningsenheten i Vingåkers kommun samt Svenska
Skidförbundet. Klubben bjuder in alla elever i årskurs 4 för att under en dag pröva på
alpin skidåkning, allt utan kostnad för eleven.
Stiftelsen Barnens Dag gör årliga aktiviteter i samband med läger vid deras
anläggning i Fiskeboda. Ungdomarna är handikappade i olika grad.
Dammsdalsskolan, som är en särskola i Vingåker, använder anläggningen vid sina
friskvårdsdagar.
Vi har ett samarbete med Tullängsskolan i Örebro om att arrangera friluftsdagar och
träningstillfällen för eleverna på skolan. Tullängsskolan är en skola för elever med
synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass och uppåt.
Under 2015-16 uppförde BSLK en ny klubbstuga med samlingslokal, omklädningsrum med duschar, toaletter och utrymme för skiduthyrning. Det gör att vi kan ta emot
flera besökare på ett bra sätt, utrymmena är handikappanpassade.
Satsningen har hittills slagit mycket väl ut med flera besökare och därmed högre
intäkter. Antalet besökare har ökat med ca 30% under perioden15-16 till 18-19.
Finansieringen av klubbstugan utgjordes till största delen av medel från Arvsfonden.
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Vårt syfte med satsningen är att utveckla Båsenberga Fritidsområde till
rekreationsområde för i första hand invånare i Vingåker samt besökande till
kommunen. Tillgängligheten ska vara enkel för alla oavsett besökarens fysiska
status.
Vår vision och mål är att göra området än mer attraktivt både sommar och vinter med
olika satsningar. Anläggningen ska också vara energi- och miljösmart.

Målet är att flera ska utöva fysisk aktivitet under hela året. För att uppfylla behöver
befintlig anläggning utvecklas och förnyas. Vi vill också att anläggningen ska
användas året runt vilket våra samarbetspartners säkerställer.
Barn och ungdomar involveras i projektet och vara med att påverka utformningen av
de olika delarna i projektet. Även deltagare från övriga klubbarna ska vara i
genomförandet av projektet.
o

Ökad säkerhet genom en ankarlift. Med en ankarlift kan vi ta emot
rörelsehindrade som åker så kallad Ski-cart. Nuvarande lift klara inte den
belastning som en tung Ski-cart innebär.

o

Med en ökad liftkapacitet kan vi arrangera större tävlingar med deltagare från
Mellansverige

o

Bidra till att öka besöksnäringen till Vingåkers kommun med en positiv effekt
för kommunens näringsliv.

o

Ökad sysselsättning dels under uppförandet av liften dels följdeffekterna på en
□
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o

Covid-19, vi ser också att en lift med ökad kapacitet kommer att minska
köerna och på så sätt minska risken för smittspridning.

Nya aktiviteter
- Träningstillfällen och läger för funktionshindrade elever på bl.a.
Tullängsskolan, Örebro
- Utveckla samarbete med Båsenberga Hotell och Konferens
- Företagsevent för kunder och anställda
- Synliggöra och marknadsföra Båsenbergabacken som det lokala alternativet
till skidanläggningarna i fjällvärlden
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Fortlevande
Klubben har under perioden 2010- 2019 utvecklats enligt:
• Resultaten är positiva, med framförallt ökade liftkortsintäkter
• Antalet besökare ökar stadigt
• Genomförda satsningar enligt ovan har ökat intäkterna
Vår bedömning är att klubben kommer att fortsätta utvecklas i en positiv riktning. En
bidragande orsak till den stabila ekonomin är dels bidrag från Vingåkers kommun
dels att verksamheten utvecklats. Resultatet möjliggör amortering på befintliga lån
vilket ytterligare minskar risken, vid ev framtida ränteuppgång, samtidigt som en
resultatförbättring kan uppnås.
Sammantaget är klubbens fortlevande mycket god.
Aktiviteter:
För att uppfylla syfte och mål behöver anläggningen utvecklas. Genom ökade åkytor
som ger plats till fler behöver kapaciteten för snötillverkning förbättras.
Snötillverkningen har utökats under 2018-19, men med mer yta medför det
investeringar för att på ett effektivare sätt tillverka snö.
Med en ankarlift gör vi det möjligt att ta emot Ski-cart och Sitski åkare i vår
anläggning, liftinvesteringen medför även en kapacitetökning på liften vilket är mycket
positivt då vi ständigt ökar antalet besökare i vår anläggning.
Under 2015-16 har en ski-crossbana färdigställts. Investeringen görs med bl.a. bidrag
från Allmänna Arvsfonden. I takt med att åkytorna ökar så ökar även behovet att
ytterligare snötillverkning samt att förse nedfarterna med energieffektiv LEDbelysning.

1 Öka kapaciteten på liften i anläggningen
o
o
o
o

o

Ökad attraktionskraft
Tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning.
Fler ungdomar i backen
För att öka liftkapaciteten krävs stora mängder schaktmassor för att
fylla igen ett område mellan anläggningen nedfarter. Området grävdes
ur på 80-talet för att få fram schakt till byggnation av "stora backen".
Tanken är att parallellförflytta liften i samband med att den förlängs,
nedfarten stora backen breddas och skapar mer utrymme vid träning
och tävling.

2 Energi- och miljösmart anläggning, miljöprojekt
o
o

Effektiv och energieffektiv snötillverkning
Miljöanpassade maskiner för minskat utsläpp
• Effektiva vattenpumpar
• Energikontroll av övriga maskiner, t.ex. ny lift
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Utvidga längskidspåret med konstsnö
o Idag sprutar vi ca 800 m spår
o Verksamheten sker i samarbete med Vingåkers OK
o Utökat tävlingsutbud för längdskidor

Kostnadsberäkning enligt offert samt egen bedömning
inkl moms

av elcentraler

59
125
412
100
100
80
237
3 451
715

150
000
500
000
000
000
500
250
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 280 400
Finansiering
Sökt belopp
4 116 000 kr
840 000 kr
1 016 231 kr

Arvsfonden
RF-SISU
Vingåkers kommun
Egna medel
Eget arbete

Beviljat belopp
3 415 000 kr
649 169 kr
100 000 kr
100 000 kr

Vingåker den 4 januari 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

53
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Frågor i enlighet med uppsiktsplikt till Viadidaktnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att frågor till Viadidaktnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 30 augusti och att ett skriftligt svar ska inkomma senast 27
augusti till utskick av handlingar inför sammanträdet.
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. Nämnden ska även få
möjlighet att berätta om sin verksamhet på kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-23
Förslag på frågor
Reglemente för Viadidaktnämnden
Årsplan
Beslutet skickas till
Viadidaktnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-23
Handläggare

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

KS 2021/8

Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till
Viadidaktnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Fastställa frågor till Viadidaktnämnden.
2. Redovisning ska ske på kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti och att ett
skriftligt svar ska inkomma senast 27 augusti till utskick av handlingar till
sammanträdet.
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. Nämnden ska även få
möjlighet att berätta om sin verksamhet på kommunstyrelsens sammanträde.
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.
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Kommunstyrelsen bör fastställa förvaltningens förslag på frågor till
Viadidaktnämnden men ledamöterna bör även lägga till sina egna frågor om vad de
anser är av intresse att få kunskap om. Nämnden bör även få tillfälle att presentera och
berätta om sin verksamhet för kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på frågor
Reglemente för Viadidaktnämnden

Beslutet skickas till
Viadidaktnämnden

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

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Förslag på enligt uppsiktsplikt till Viadidaktnämnden
1.
2.
3.
4.

Vilka är nämndens större projekt den innevarande mandatperioden?
Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande mandatperioden?
Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka effekter har det gett de
senaste åren?
5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunen går till och vilka förändringar
skulle det innebära mot idag?
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Katrineholms kommuns
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Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 136
Gäller från och med 2019-01-01
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2018-10-15

Vår handläggare

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2001-09-17 § 149
Ändring av kommunstyrelsen
2001-11-28 § 194
Ändring beslutad av kommunfullmäktige
2005-06-20, § 113
2005-12-19, § 225
2008-03-17, §§ 42 och 46
2008-09-15, § 152 (namnändring)
2013-11-18, § 190
2016-02-29, § 25
2018-10-15, § 136
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2018-10-15

Reglemente för Viadidaktnämnden
Inledande bestämmelser
§ 1 Gemensam nämnd
Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för samverkan mellan Katrineholms
och Vingåkers kommuner inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och
arbetsmarknad.
§ 2 Värdkommun
Katrineholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
Katrineholms kommuns organisation.
§3
Viadidaktnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning. Viadidaktnämnden svarar också för att följa det som
nämnden ska fullgöra enligt detta reglemente och överenskommelsen om
samverkan i gemensam nämnd mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Därutöver ska Viadidaktnämnden följa det allmänna nämndereglementet i
Katrineholms kommun samt övriga mål och riktlinjer som antagits av
värdkommunen.

Viadidaktnämndens verksamhetsområde
§ 4 Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Viadidaktnämnden fullgör Katrineholms och Vingåkers kommuners uppdrag
inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad. Uppdraget
omfattar:
•

Uppgifter som enligt skollagen och annan författning ankommer på
kommunen som huvudman för:
-

kommunal vuxenutbildning; innefattande svenska för invandrare,
grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning

-

särskild utbildning för vuxna

•

Samhällsorientering för nyanlända enligt lag om samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare

•

Kommunens uppgifter enligt lag om studiestartsstöd

•

Kommunalt lärcenter Campus Viadidakt med:
-

lokaler, utrustning och service för studier vid högskola, universitet och
yrkeshögskola, på distans eller platsförlagt till Campus Viadidakt
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-

•

uppgift att verka för att utbildning inom högre studier platsförläggs till
Campus Viadidakt, i samverkan med högskola, universitet och
yrkeshögskola

Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsliv och
utbildning, med fokus på övergång till studier, arbete och egen försörjning.
Prioriterad målgrupp i arbetet är individer med beslut om försörjningsstöd
enligt socialtjänstlagen. Särskilda prioriteringar inom målgruppen, eller
behov av att prioritera ytterligare målgrupper, kan anges i den årliga
budgeten.

•

Samordning av kommunala feriearbeten för ungdomar.

I syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet ska Viadidaktnämnden
samverka med övriga nämnder i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt
med myndigheter och andra organisationer. I detta syfte kan Viadidaktnämnden
även överenskomma med Arbetsförmedlingen om att anordna aktiviteter för
deltagare inom etableringsuppdraget eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
§ 5 Övriga uppgifter
Utöver vad som anges i § 4 kan Viadidaktnämnden inom sitt
verksamhetsområde, efter särskilt beslut och med separat finansiering, bedriva
verksamhet i projektform eller fullgöra ytterligare uppgifter. Denna verksamhet
ska särredovisas.

Personuppgifter
§6
Viadidaktnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar
som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

Nämndens ställning
§7
Nämnden fattar beslut i Katrineholms kommun och ingår avtal för Katrineholms
kommuns räkning. Katrineholms kommun har därför att hantera och svara för
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av
avtal som nämnden ingått.
Katrineholms kommun har regressrätt mot Vingåkers kommun i anledning av
eventuella civilrättsliga krav som riktas mot Katrineholms kommun enligt första
stycket.
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes
motpart vid förvaltningsbesvär.

274

5 (8)
1.11 REGLEMENTE FÖR
VIADIDAKTNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2018-10-15

Processbehörighet
§8
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller
ärenden inom sitt verksamhetsområde som inte ankommer på någon annan på
grund av lag eller beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i
värdkommunen. Nämnden svarar i detta även för att med för kommunen
bindande verkan sluta förlikning och anta ackord.

Uppföljning, återredovisning och rapportering
§9
Viadidaktnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Viadidaktnämnden ska i del- och helårsredovisningar redogöra för hur nämnden
fullgjort sitt uppdrag. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer och anvisningar
som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Katrineholms
kommun.
Beslutade redovisningar ska vid samma tillfälle lämnas till kommunstyrelserna i
Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Nämndens arbetsformer
§ 10 Allmänt nämndreglemente
Utöver nedanstående gäller för Viadidaktnämnden det av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun antagna allmänna nämndreglementet för Katrineholms
kommuns nämnder.

§ 11 Tidpunkt för sammanträden
Viadidaktnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
§ 12 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse ska i normalfallet ske elektroniskt. Ordföranden
bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt, om
ordföranden så bestämmer.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
§ 13 Offentliga sammanträden
Viadidaktnämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga.
Offentliga sammanträden får inte ske vid behandling av ärenden som avser
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som hos nämnden
omfattas av sekretess.
§ 14 Sammansättning
Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms
kommun utser sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem
ledamöter och fem ersättare.
Katrineholms kommun utser ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande.
§ 15 Mandatperiod
Ordföranden, ledamöter och ersättare ska väljas för fyra år räknat från den 1
januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet.
När val till nämnden sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från
valets förrättande till mandatperiodens slut.
§ 16 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan
delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
§ 17 Förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.
§ 18 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
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För ledamöter och ersättare valda i Katrineholms kommun ska ersättarordning
antagen av Katrineholms kommunfullmäktige gälla. För ledamöter och ersättare
valda i Vingåkers kommun ska ersättarordning antagen av Vingåkers
kommunfullmäktige gälla.
Om ledamot är frånvarande och ingen tillgänglig ersättare finns från den
kommun som valt ledamoten ska ersättare från den andra kommunen tjänstgöra
enligt ersättarordning beslutad av kommunfullmäktige i den kommun som
ledmoten representerar.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande
ersättare tillhör annat parti.
§ 20 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
§ 21 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och minst en ledamot.
§ 22 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.
§ 23 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som handlagt ärendet.
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Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne
den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av nämnden
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
§ 24 Utskott
Viadidaktnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga, med
minst en ledamot från vardera kommunen. Nämnden väljer för den tid nämnden
bestämmer bland respektive utskotts ledamöter ordförande och vice ordförande
för varje utskott.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
§ 25 Förvaltningsorgan
Under Viadidaktnämnden lyder förvaltningen Viadidakt.
____________________
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Beslut om frågor enligt uppsikt

Redovisning av svar - informationsärende

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
12-okt Samhällsbyggnadsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden redovisar svar
på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Vingåkershem och Vingåkers
09-nov kommunfastigheter

Socialnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Kultur- och fritidsnämnden redovisar svar på
07-dec Vingåker vatten och avfall
frågor
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Västra
Sörmlands räddningstjänst
2021
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
jan Vårdförbundet Sörmland

Vingåkershem och Vingåkers
kommunfastigheter redovisar svar på frågor

feb
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
mars Viadidaktnämnden

Vingåker vatten och avfall redovisar svar på
frågor
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
april Patientnämnden

Västra Sörmlands räddningstjänsts redovisar
svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
juni Överförmyndarnämnden

Vårdförbundet Sörmland redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Barn
augusti och utbildningsnämnden

Viadidaktnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
sep Socialnämnden

Patientnämnden redovisar svar på frågor

okt

Taxe- och avgiftsnämnden redovisar svar på
frågor

nov

Överförmyndarnämnden redovisar svar på frågor

2022

jan

Barn och utbildningsnämnden redovisar svar på
frågor

feb
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

54
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/107

Årsredovisning 2020 för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att 2020 års kostnad avseende nedan post på totalt 391
tkr finansieras genom att tidigare öronmärkta medel tas i anspråk:
Slottsskoleprojektet, 391 tkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens kvarstående investeringsmedel år
2020 om 1.598 tkr överförs till 2021 som ett tilläggsanslag på socialnämndens
investeringsram 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 489 tkr tillförs till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR) 2020.
4. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för 2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. Under 2020 har kommunen erhållit
statligt stöd genom tillfälliga statsbidrag med anledning av Coronapandemin, med
12,5 mkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna en negativ
budgetavvikelse på -11,8 mkr. Den finansiella verksamheten redovisar för 2020 en
positiv avvikelse jämfört med budget på +24,7 mkr. Totalt uppgår budgetavvikelsen
till +12,9 mkr.
Verksamhet

Nettoavvikelse 2020, mkr

Nettoavvikelse 2019, mkr

2,9

1,8

Samhällsbyggnadsnämnden

-1,5

0

Kultur- och fritidsnämnden

-0,7

0,3

-11,9

-5,5

-0,6

-15,7

-11,8

-19,1

Finansen

24,7

-0,5

Totalt kommunen

12,9

-19,6

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt nämnderna

Kommunens budgeterade resultat för 2020 uppgick till +/- 0 mkr varför det redovisade
resultatet motsvarar budgetavvikelsen, +12,9 mkr. Resultatet motsvarar 2,1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Under året har kostnader på totalt 0,4 mkr
redovisats för slottsskoleprojektet (flyttkostnader m m) och dessa ska i samband med
fastställande av årsredovisningen tas ur tidigare öronmärkta medel. Kommunen har
erhållit 0,2 mkr i realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Justerat för dessa
poster uppgår kommunens justerade resultat till 13,1 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

55
(xx)

2021-03-29

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-23
Vingåkers kommun – Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse 2020
Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse 2020
Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse 2020
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse 2020
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2020
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-23

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2021/107

Årsredovisning 2020, Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att:
1.

2020 års kostnad avseende nedan post på totalt 391 tkr finansieras genom att
tidigare öronmärkta medel tas i anspråk:
o Slottsskoleprojektet, 391 tkr

2.

Socialnämndens kvarstående investeringsmedel år 2020 om 1.598 tkr överförs
till 2021 som ett tilläggsanslag på socialnämndens investeringsram 2021.

3.

489 tkr tillförs till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) 2020.

4.

Årsredovisningen för 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. Under 2020 har kommunen erhållit
statligt stöd genom tillfälliga statsbidrag med anledning av Coronapandemin, med
12,5 mkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna en negativ
budgetavvikelse på -11,8 mkr. Den finansiella verksamheten redovisar för 2020 en
positiv avvikelse jämfört med budget på +24,7 mkr. Totalt uppgår budgetavvikelsen
till +12,9 mkr.
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Verksamhet

Nettoavvikelse 2020, mkr

Nettoavvikelse 2019, mkr

2,9

1,8

Samhällsbyggnadsnämnden

-1,5

0

Kultur- och fritidsnämnden

-0,7

0,3

-11,9

-5,5

-0,6

-15,7

-11,8

-19,1

Finansen

24,7

-0,5

Totalt kommunen

12,9

-19,6

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt nämnderna

Kommunens budgeterade resultat för 2020 uppgick till +/- 0 mkr varför det redovisade
resultatet motsvarar budgetavvikelsen, +12,9 mkr. Resultatet motsvarar 2,1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Under året har kostnader på totalt 0,4 mkr
redovisats för slottsskoleprojektet (flyttkostnader m m) och dessa ska i samband med
fastställande av årsredovisningen tas ur tidigare öronmärkta medel. Kommunen har
erhållit 0,2 mkr i realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Justerat för dessa
poster uppgår kommunens justerade resultat till 13,1 mkr.
Den del av kommunens balanskravsresultat som överstiger 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag får enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning (kf§118, 2013) reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv
(RUR). Kommunens resultat justerat för realisationsvinster uppgår till 12.690 tkr.
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag utgör 12.201 tkr. Detta gör att 489 tkr
(12.690 tkr - 12.801 tkr) får reserveras till RUR.
Balanskravsutredning, tkr
Årets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsutredning för avsättning
till RUR
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR
Återgår i anspråktagna öronmärkningar
Återgår särskild löneskatt inlösen pensioner
Justerat resultat

2020
12 850
-159

2019
-11 852
-1 513

12 690
-489
12 201
391
0
12 592

-13 365
0
-13 365
5 927
7 744
306

Nämnderna har sammanlagt investerat för 8,3 mkr och har enligt budget kvar 5,4 mkr
av den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde som har genomförts, bland annat nya bryggor
till badplatsen i Högsjö, asfaltering av gator och vägar samt data- och
digitaliseringsinvesteringar. Socialnämnden har beslutat att begära att få ta med sig
kvarvarande investeringsmedel om 1.598 tkr till 2021 års investeringsbudget.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat
om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande
av nya lån under perioden 2016-2020. Några av projekten är avslutade och återstående
belopp uppgår till 37,7 mkr. Hittills har investeringar för cirka 18,4 mkr, varav 2,6
mkr under 2020, av dessa genomförts från och med 2016 till och med sista december
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2020. Merparten av det som genomförts hänger samman med Slottsprojektet och
Slottsskoleprojektet.
Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sina verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2020.
Rapportering har skett i systemverktyget Stratsys och enligt den mall som fastställts.
De kommunala bolagen har lämnat det material som kommunen behöver för att kunna
göra koncernredovisningen. Bolagen har, precis som nämnderna, under året fått nya
anvisningar på årsredovisningens innehåll utifrån den nya lagstiftningen.
Årsredovisningen har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i huvudsak av
ekonomer och ekonomichef, men även av kommunchef och HR-chef. Preliminär
information till de fackliga organisationerna har lämnats i januari. Revision är
planerad den 9-10 mars. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige den 19
april
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi
kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med tertialuppföljning
för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för perioden januariaugusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial 3, T3). Från och
med 2019 gäller den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (KBRL) och
den ställer nya krav på rubriksättning av förvaltningsberättelsen. Anpassning har skett
så långt det varit möjligt.

Förvaltningens ståndpunkt
Socialnämnden har beslutat att begära tilläggsanslag för de investeringsmedel på
1.598 tkr som återstår av nämndens investeringsutrymme 2020 för att kunna fullfölja
satsningen på ny teknik. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 1.598 tkr överförs
till socialnämndens investeringsram år 2021.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den del av kommunens resultat som
överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, 489 tkr, reserveras till
kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att årsredovisningen för 2020
godkänns.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunens positiva resultat på 12,9 mkr medför att kommunens eget kapital
förstärks med motsvarande summa., varav 489 tkr reserveras i
resultatutjämningsreserven (RUR).

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Vingåkers kommun – Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse 2020
Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse 2020
Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse 2020
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse 2020
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2020

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

Fastställande av årsredovisningen och dess
resultat ger kontroll på det ekonomiska läget.
Målet är uppnått.

Avstämning av målet sker i årsredovisningen
och i framförallt i barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Avstämning av målet sker i
årsredovisningen.

Se bilaga Agenda 2030. Avstämning sker i
årsredovisningen.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Fastställande av årsredovisningen och dess resultat
ger kontroll på det ekonomiska läget.
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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?

Beslutet gäller att fastställa ett dokument – årsredovisningen.
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Kommunstyrelsens
ordförande
Att göra ett bokslut för 2020 är inte lätt, att försöka se
in i backspegeln för att göra en analys av vad vi har lärt
oss, se om vi ska göra något annorlunda i framtiden,
se om vi gjort rätt saker, använt våra skattepengar på
ett ansvarsfullt sätt, ta med oss lärdomar för framtiden.
Själva bokslutet är inte svårt – det är siffror och rapporter som talar om vad vi gjort och hur mycket det har
kostat, men det beskriver inte de utmaningar som det
här mycket speciella året har inneburit. Det har varit ett
år då vi fått ställa in och ställa om, med utmaningar vi
aldrig varit med om.
Även om inget har varit som det brukar har vi kunnat
avsluta en del av våra projekt. Slottet är färdigt, fritidsgården och kulturskolan likaså, i och med det är den stora
satsningen vi gjort på Slottsskolan klar. Byggnation av
en ny återvinningscentral är påbörjad och nybyggnation
av hyresfastighet i Högsjö är igång. Vi fortsätter att
utveckla kommunen i samma anda som vi inlett denna
mandatperiod, vi levererar det vi lovat och lite till. I
bokslutsrapporten kan vi ta del av alla nämnders arbete,
vilka omställningar vi gjort, och begrunda årets upp- och
nedgångar. Vi kan glädjas åt och vara stolta över det
arbete som genomförs och är klart och som pågår varje
dag för att göra Vingåkersbygden till en attraktiv bygd
att leva och bo i.
När det kommer till siffrorna ser man på sista raden
att det gått över förväntan, vi la en nollbudget inför 2020
och resultatet överträffade det med råge. Dock beror det
tyvärr inte på att nämnderna har hållit sin budget, där
är vi ännu inte riktigt. Istället beror resultatet till största
delen på de statliga bidrag kommunen fått på grund av
pandemin, utan de välbehövliga beslut som riksdag och
regering tagit hade det sett helt annorlunda ut. Det är ett
bekymmer och en stor utmaning att vi inte får förutsättningar för en långsiktig planering utan måste förhålla oss
till ettårsbudgetar från statligt håll. Kommunen behöver
kunna planera ur ett långsiktigt hållbart perspektiv utifrån
kommande utmaningar med befolkningsförändringar
som leder till ökande behov i framtiden då det blir allt
fler äldre och fler barn i verksamheterna. Det gör att vi
behöver vara rädda om varenda krona, göra smarta val,
kloka beslut och ibland göra åtstramningar för att förvalta
skattemedlen på bästa sätt.

Jag brukar alltid i bokslutet tala om att det behövs
modiga men ansvarsfulla politiker i en kommun för
att kunna driva den framåt. År 2020 är det modiga
och ansvarsfulla medarbetare som gjort att vi kunnat
hålla i och hålla ut, och som med alla medel gjort det
absolut bästa de kunnat i verksamheterna och för våra
medborgare. För det är jag otroligt tacksam, vi hade inte
klarat de utmaningar vi haft utan den personal och de
tjänstepersoner som har mött upp, ställt om och gjort sitt
yttersta för våra barn, äldre och behövande. Så ett stort
och ödmjukt tack för att ni finns och för det arbete ni
gjort och gör för Vingåker. Ni är guld värda!

Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Översikt över verksamhetens
utveckling
Koncernens ekonomi (Belopp i tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Årets resultat

– 11 166

– 10 560

– 55 835

– 4 701

20 758

Verksamhets nettokostnader

612 150

584 727

623 043

550 475

512 824

1 150 475 1 116 754 1 048 297

(Vingåkers kommun, AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall AB)

Tillgångar

887 521

852 859

Eget kapital

167 240

146 278

153 089

209 878

216 147

Skulder och avsättningar

983 235

970 476

895 209

677 644

636 711

(Andel tillgångar finansierade med eget kapital)

15

13

15

24

25

Skuldsättningsgrad

81

83

81

72

72

2020

2019

2018

2017

2016

9 144

9 111

9 136

9 180

9 099

22,67

22,67

22,73

22,73

22,73

725

719

709

693

693

Årets resultat

12 850

– 11 852

– 42 425

– 1 989

27 867

Årets resultat enligt balanskravet

13 081

307

– 7 391

6 559

30 305

Soliditet

Kommunens ekonomi (Belopp i tkr)
Befolkning
(Antal invånare 31 december)
Kommunalskatt
(Krona per intjänad hundralapp)
Personal
(Antal tillsvidareanställda 31 december)
Resultat

Budgetavvikelse
Nämnder och styrelser

– 11 769

– 19 112

– 3790

– 11 950

– 2 147

12 850

– 19 610

– 50 390

– 16 914

22 754

(Lönekostnader och personalomkostnadspålägg)

381 498

371 740

363 791

351 506

324 914

Verksamhetens nettokostnader

597 937

591 630

611 970

554 902

513 085

Skatter och generella statsbidrag

610 039

578 725

568 170

551 990

539 710

98

102

108

101

95

Brutto

10 926

18 962

18 342

18 263

8 194

Netto

10 861

18 962

16 530

16 371

8 194

Tillgångar

325 937

329 555

347 668

371 792

324 262

Eget kapital

139 711

126 861

138 713

181 139

183 127

Skulder och avsättningar

186 227

202 694

208 954

190 654

141 134

43

38

40

49

56

43

49

49

36

36

Driftbudget totalt
Personalkostnader

Verksamhetens nettokostnader i % av skatter och statsbidrag
Investeringar

Soliditet %
(Andel tillgångar finansierade med eget kapital)
Skuldsättningsgrad %
(Skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna)

Översikt över verksamhetens utveckling
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Koncernens tillgångar har de senaste fem åren ökat i takt
med de större investeringar som genomförts i bolagen.
Detta har även medfört att koncernens skulder har ökat
då merparten av investeringarna finansierats med nya
lån. Koncernens eget kapital har minskat bland annat
beroende på kommunens negativa resultat i samband
med inlösen av pensioner 2018 och 2019.
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Befolkningen i kommunen har ökat med 45 personer
sedan 2016.
Kommunens anställda har ökat med 32 personer
sedan 2016, vilket till viss del hänger samman med nya
förskoleavdelningar.
Övriga ekonomiska nyckeltal i tabellen på sidan
innan - läs mer i avsnittet God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning.
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i
kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation och
tre kommunala bolag; AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten AB.
Vingåker samverkar med Katrineholms kommun genom
kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR) och Viadidakt som är en gemensam nämnd för
vuxnas lärande, integration och arbetsmarknad.
Kommunen anlitar privata utförare främst för förskole- och skolverksamhet samt för placeringar inom
socialnämndens verksamhet.

Kommun
fullmäktige

Valberedning

Revision

Kultur- och fritids
nämnden

Samhällsbyggnads
nämnden

Barn- och
utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Barn- och
utbildningsnämnden

Socialförvaltningen

Kommunlednings
förvaltningen

Kommunalförbund
Vårdförbundet
Sörmland
tillsammans med
Flen, Eskilstuna,
Katrineholm och
Strängnäs kommun

Västra Sörmlands
räddningstjänst
(VSR)
tillsammans med
Katrineholms
kommun

Den 1 april 2020 bildades kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det medförde att verksamheterna
som tidigare var organiserade inom område upplevelse
och område samhällsbyggnad flyttades till den nya
förvaltningen. Den tidigare chefen för område samhällsbyggnad blev förvaltningschef. Förvaltningen arbetar
för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden. Under året fick även barnoch utbildningsförvaltningen en ny förvaltningschef
i samband med att den tidigare chefen gick i pension.

Kultur- och samhällsbyggnads
förvaltningen

Gemensamma nämnder
Viadidaktnämnden
tillsammans med
Katrineholms
kommun

Överförmyndarnämnd
tillsammans med
Flen och
Gnesta kommun

Valnämnden

Patientnämnd
samtliga kommuner i
Sörmland samt
Region Sörmland

Taxe- och avgifts
nämnd tillsammans
med sex kommuner
i Örebro län

Helägda bolag
Vingåker vatten och
avfall AB
Bolaget äger del i
Sörmland vatten
och avfall AB
(SVAAB)

AB Vingåkershem

Vingåkers
kommunfastigheter
AB
Vingåkers kraft AB

Den kommunala koncernen
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Nämnder

Verksamhet

Privata utförare
(köp över 1,0 mkr)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings
organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono
miska ställning samt för kommunens arbetsgivarpolitik. Kommun
styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter.

Barn- och utbildnings

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter

nämnden

inom skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksam
het och fritidsverksamhet, enligt skollagen och skolförordningen.
Nämnden ansvarar också för grund- och gymnasiesärskolan och
den kommunala kulturskolan.

Samhällsbyggnads

Samhällsbyggnadsnämnden sköter kommunens uppgifter inom

nämnden

miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsverksamhet samt den

• Föräldrakooperativet Trollkojan
Ekonomisk förening
• Österåkersbygdens friskole
förening
• Kunskapsskolan i Sverige AB

prövning och tillsyn som kommunerna ansvarar för enligt planoch bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen
med mera.
Kultur- och fritids

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-

nämnden

och fritidsverksamheten genom ett nära samarbete med de fören
ingar och organisationer som finns i kommunen. En av nämndens
viktigaste uppgifter är att främja en aktiv landsbygd med ett rikt
kultur- och fritidsliv.

Socialnämnden

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom social
tjänsten. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso-och

10

• Rudolf Steinerstiftelsen för
Läkepedagogik

sjukvården och omsorgen. I socialnämndens uppgifter ingår färd

• Humana Assistans AB

tjänst och riksfärdtjänst enligt särskilda lagar, kommunens upp

• Jogersö-Gruppen HVB AB

gifter enligt alkohollagen (förutom de delar som gäller folköl) och

• WeMind HVB AB

kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.

• Tjust Behandlingsfamiljer AB
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Bolag

Verksamhet

Ägarförhållande

AB Vingåkershem

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppdrag att inom

Kommunen äger 100 %.

Vingåkers kommun köpa, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja
fastigheter eller tomträtter med lägenheter och tillhörande gemen
samma faciliteter, inklusive lokaler om lokalerna är en mindre del av
fastigheten, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella
lokaler som hör ihop med den övriga verksamheten. Det kan även
ingå köp av enskilda fastigheter som inte främst är avsedda för bo
stadsändamål.
Vingåkers Kommun

Bolaget är ett fastighetsföretag med uppdrag att inom Vingåkers kom Kommunen äger 100 %.

fastigheter AB

mun köpa, sälja, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter
för kommunal verksamhet och industriändamål med tillhörande verk
samhet, och inom sitt verksamhetsområde utveckla energiförsörjning.

Vingåkers Kraft AB

Bolaget ska producera och sälja energi med tillhörande verksamhet.

Vingåker Vatten och

Bolagets uppdrag är att äga Vingåkers kommuns vatten- och av

Avfall AB

loppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Verksamheten ska

Vingåkers Kommunfastigheter
AB äger 100 %.
Kommunen äger 100 %.

bedrivas för ägaren.
Sörmland Vatten och

Aktiebolagets uppgift är att för de kommuner eller kommunala

1/3 Vingåker Vatten och Avfall

Avfall AB

företag som äger bolaget ansvara för VA- och avfallsverksamhet

AB, 1/3 Flen Vatten och Avfall

enligt lagar och myndighetskrav, det vill säga produktion och

AB, 1/3 Katrineholm Vatten och

distribution av renvatten, avledning och rening av avloppsvatten,

Avfall AB.

åtaganden avseende hushållsavfall och annat avfall, drift och
underhåll av ägarnas fastigheter och anläggningar för VA och
avfall, administration och ekonomi, marknadsföring och kund
tjänst, fakturerings- och kravärenden. Bolaget ska tillhandahålla
kvalificerad kompetens inom VA- och avfallshantering samt vid
anmodan medverka vid kommunens fysiska planering inom VA
och avfall.

Den kommunala koncernen
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Kommunalförbund

Verksamhet

Ägarförhållande

Kommunalförbundet

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och

Andelar 2020: Vingåker 20,76 %

Västra Sörmlands

verkställande organ. Direktionens uppgift är att vara förbunds

och Katrineholm 79,24 %.

Räddningstjänst

medlemmarnas räddningsnämnd och ansvara för den räddnings
tjänst som den kommunala nämnden inom räddningstjänsten ska
uppfylla. Direktionen ansvarar även för de uppgifter som kom
munen har enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Viadidaktnämnden

Katrineholms och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd
för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Den gemen
samma nämnden har ansvar för kommunal vuxenutbildning på
grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare, utbildning i samhällsorien
tering för invandrare, lokala lärcentra (lokaler med kommunika
tionsmöjligheter), yrkeshögskole-, högskole- och universitets
utbildningar, validering, utvecklingsinsatser för personer som står
långt från arbetsmarknad och utbildning.
Katrineholm är värdkommun och den gemensamma nämnden
ingår i Katrineholms kommuns organisation.

Överförmyndar

Tillsammans med Flens och Gnesta kommuner. Flen är värd

nämnden

kommun.

Taxe- och avgifts

Tillsammans med sex kommuner i Örebro län. Nämnden hanterar

nämnden

kommunens hyres- och avgiftsintäkter från äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen. Hallsberg är värdkommun.

Patientnämnden

Alla kommuner i Sörmland samt Region Sörmland.

Övriga organisationer med kommunalt ägarintresse
Vårdförbundet
Tillsammans med Flens, Eskilstuna, Katrineholms och Strängnäs
Sörmland

kommuner.

Övriga

Kommunen är medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening,
Finsam Sörmland (före detta RAR) och har andelar i Kommentus
gruppen AB samt Inera AB.

Mandatfördelning i Vingåkers kommun efter valet 2018
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Konjunkturen i Sverige väntas bli starkare 2021, enligt
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Precis som
avslutningen på 2020 väntas återhämtningen dock bli
svag i början av året och den går nu på sparlåga till följd
av pandemins andra våg. Avgörande för utvecklingen
är naturligtvis hur smittspridning, vaccinationsprogram
och restriktioner fortlöper världen över. SKR bedömer
att osäkerheten i prognoserna är högre än normalt, även
om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. Den
prognos över skatteunderlagstillväxten som SKR redovisade i februari 2021 är den lägsta på tio år, som en effekt
av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst.
Kommunens ekonomiska läge har de senaste åren
varit ansträngt. I ett redan tufft läge kom coronapandemin
och ställde allt på ända. Verksamheten var tänkt att pågå
som vanligt i möjligaste mån, men det mesta behövde
kommunen ställa om. Det gällde all verksamhet både
i kommunal regi och i de kommunala bolagen. Hela
samhället var över en natt hänvisat till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens
beslut för att undvika en katastrof.
I detta läge beslutade kommunen att skjuta upp budgetprocessen och kommunen kompenserades med flera
tillfälliga statsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade
om nämndernas ekonomiska ramar för 2021 i november
istället för i juni 2020. Budgetdirektiven var dock tydliga
– budgetramarna skulle inte utökas till 2021 utan kvarstå
på 2020 års nivå med några undantag. Åtgärdsplaner och
konsekvensbeskrivningar för en ekonomi i balans har
tagits fram och beslutats i nämnderna. Det visade sig
dock att barn- och utbildningsnämnden inte riktigt fått
effekt av sina åtgärder i den önskade omfattningen 2020.
Kommunfullmäktige beslutade i april om ett antal
åtgärder för att underlätta för näringslivet i ett utsatt
läge. Kommunfullmäktige beslutade nyligen att fortsätta
med dessa åtgärder hela 2021. Bland annat kan lokala
leverantörer ansöka om längre betalningstider för fakturor från kommunen och om att få snabbare betalt efter
försäljning till kommunen. Intresset för dessa åtgärder
har dock hittills varit marginellt, det är endast ett fåtal
lokala företag som ansökt.

Investeringar i digitalisering är nödvändigt. Kommunen har varit aktiv i att snabbt ställa om till distansarbete
och digitala möten. Även framåt behöver digitaliseringen
utvecklas då pandemin troligen medför att fler kommer
att jobba på distans och välja digitala möten. Kommunen
genomförde i september (troligen som första kommun i
landet) ett komplett fullmäktigemöte i digital form där
ledamöterna fick möjlighet att antingen delta på plats i
fullmäktigesalen eller via digital uppkoppling. Votering,
debatt och repliker fungerade klanderfritt.
De tillfälliga statliga bidragen kopplade till pandemin
gav under 2020 Vingåkers kommun totalt 12,5 mkr. Tack
vare dessa pengar kunde kommunen redovisa ett positivt
resultat. Dock hänger de ekonomiska utmaningarna för
framför allt barn- och utbildningsnämnden samman med
andra faktorer som inte beror på pandemin. Nämnden
redovisade ett budgetunderskott på drygt 11 mkr för
2020, varav 2,7 mkr hänger samman med kostnads
ökningar på grund av pandemin.
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Investeringar
Kommunkoncernens investeringsbehov är stort framöver
samtidigt som utrymmet för att ta nya lån är begränsat.
Det behöver diskuteras tillsammans med de kommunala
bolagen under vårens budgetprocess. Kommunfullmäktige beslutade att ge AB Vingåkershem i uppdrag
att bygga en ny förskola under 2021, som ska ersätta
den bristfälliga Grändens förskola samt Södergårdens
förskola. Enligt kalkylerna innebär den nya förskolan
oförändrad hyreskostnad för kommunen samt stordriftsfördelar genom att fler förskoleavdelningar samlas på
samma yta istället för i två olika lokaler. Även Marmor
byns skola har ett omfattande behov alternativt av renovering eller nybyggnation. Kommunen ska besluta om
detta våren 2021

Befolkning
Befolkningsutvecklingen i kommunen är avgörande för
verksamheter och ekonomi. 2020 ökade befolkningen
med 33 invånare, mot ett tapp på 25 invånare 2019. Det
innebär att kommunen har tagit igen minskningen från
2019. Både glesbygd och tätort ökade sitt invånarantal
jämfört med 2019, men tätorten har fortfarande färre
invånare än före nedgången 2019. Tabellen nedan visar
befolkningsutvecklingen 2016–2020 i olika ålders
grupper samt för orterna åren 2018–2020.

Befolkning fördelad på orter i Vingåkers kommun
31 december.
Tätort

Befolkningen i Vingåkers kommun utifrån
åldersgrupp 31 december.

2018

4 655

4 648

4 686

651

674

680

Baggetorp

457

452

449

Marmorbyn

388

378

372

Österåker

136

131

144

Läppe

248

244

241

6 535

6 527

6 572

Vingåker väst

783

801

786

Vingåker öst

425

419

399

Vingåker nord

360

355

353

88

87

86

Högsjö

2020

2019

2018

2017

2016

Baggetorp-

0–6

702

694

727

682

670

Marmorbyn

454

442

460

7–9

302

308

306

312

275

Österåker

481

475

447

10–12

312

296

314

332

348

Glesbygd

13–15

335

363

355

375

349

summa

2 591

2 579

2 561

16–18

372

355

357

336

322

Restförda

19–24

550

550

551

574

625

Totalsumma

25–30

606

595

586

582

518

(Källa: SCB: statistik och egen bearbetning)

31–40

851

821

805

811

816

41–50

1 022

1 036

1 067

1 099

1 107

51–55

590

603

618

620

624

56–60

619

616

591

603

613

61–65

605

591

604

636

640

66–70

644

681

674

706

732

71–75

698

703

707

670

622

76–80

466

441

424

375

373

81–

470

458

450

467

465

(Källa: SCB: statistik och egen bearbetning)
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2019

Högsjö

Tätort summa
Glesbygd

Åldersgrupp

Vingåker

2020

18

5

3

9 144

9 111

9 136

Befolkningsstruktur
Åren framöver väntas det bli fler barn och elever och
fler äldre. Antalet invånare över 80 år väntas öka med 50
procent de kommande tio åren. Ökat bostadsbyggande
medför inflyttning, kanske främst av barnfamiljer. Det
ställer krav på verksamhet och ekonomi och att kommunen och de kommunala bolagen har framförhållning för
att kunna planera och samordna resurserna på ett effektivt
sätt. Det är en utmaning i det ansträngda ekonomiska
läge kommunen befinner sig i.
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Arbetsmarknad

Vård och omsorg

Vid slutet av 2020 saknade 639 personer i åldern 16–64
år arbete. Det är 10,2 procent av den registrerade arbetskraften i kommunen, att jämföra med rikets 8,8 procent.
2019 var arbetslösheten 8,2 procent, vilket innebär att
arbetslösheten i Vingåker ökat med 1,4 procentenheter.
Arbetslösheten varierar mycket mellan olika grupper. Av
ungdomarna i åldern 18–24 år var 81 öppet arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd. Det är en ökning
med 18 ungdomar. Andelen arbetslösa bland utrikes
födda är betydligt större än bland inrikes födda. Förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken de
senaste åren och den omfattande omstruktureringen av
Arbetsförmedlingen har inneburit osäkerhet, oro och
svåra planeringsförutsättningar för alla kommuner. Två
tredjedelar av kommunerna flaggade för ökade försörjningsstödskostnader redan 2019. Kostnadsökningen de
senaste åren är tydlig även i Vingåkers kommun även
om kostnaderna sjönk något 2020. De höga kostnaderna
beror bland annat på att statliga åtgärder avslutats och
att människor tvingas söka ekonomiskt bistånd på grund
av långa utredningstider både hos Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.

Antalet kommuninvånare över 80 år väntas öka med 50
procent på tio år. Det får till följd att behovet av äldreomsorg, såväl särskilt boende som hemtjänst, färdtjänst,
hemsjukvård, dagvård och korttidsvård väntas öka med
lika mycket. Behovet av insatser för funktionshindrade
kommer att öka, men betydligt långsammare.
Kommunen står inför stora utmaningar då det gäller
att bemanna verksamheterna. Bristen på vårdpersonal är
inte enbart lokal och nationell, utan snarare en utmaning
i hela Europa

Mark och bostäder
Förutsättningen för en god tillväxt i Vingåkersbygden är
planeringsarbetet som skapar möjligheter för attraktiva
boende- och rekreationsmiljöer.
Under året har intresset ökat för att bosätta sig i
Vingåkersbygden. Stigande huspriser och stort intresse
för lediga tomter kan vara ett resultat av småskalighetens frammarsch då ökad digitalisering möjliggör att
arbeta på distans och då även bosätta sig i naturskön
miljö. Antalet påbörjade husprojekt var högre än väntat
2020 och kommer att leda till 38 nya bostäder och fler
medborgare till Vingåkersbygden.
Exploatering och tomtförsäljningar i Baggetorp
är positivt för inflyttningen. Det ställer krav på infrastruktur, men medför samtidigt ökade skatteintäkter
och generella statsbidrag till kommunen. En utmaning
för kommunen är att säkerställa utbud och tillgång till
kommunal service.
AB Vingåkershem arbetar löpande med att hitta fler
lösningar för nybyggnation av lägenheter och bostäder i
attraktiva lägen enligt kommunens bostadsförsörjningsplan. Nybyggnation av åtta lägenheter i Högsjö blir klar
2021. I februari 2021 var 253 av bolagets 258 lägenheter
(98 procent) uthyrda. Samtidigt finns 222 personer/
familjer i AB Vingåkershems bostadskö.

Individ- och familjeomsorg
Orosanmälningar för barn har i flera år stadigt ökat
såväl nationellt som i Vingåker. Det kräver både mer
personalresurser och kostnader för insatser. Utvecklingen
av försörjningsstöd, missbruksvård och integration är
starkt beroende av omvärlden, lagstiftning och statliga
myndigheters förhållningssätt och är därför mycket svår
att förutspå.

Barnomsorg och utbildning
Antalet barn i förskolan har stadigt ökat de senaste fem
åren, även om en viss nedgång skedde läsåret 20/21.
Prognosen framåt pekar på en fortsatt ökning och behov
av fler förskoleavdelningar. Elever som valt andra kommuner eller friskolor har ökat de senaste fem åren, men
minskade något till läsåret 20/21. Nämnden behöver
jobba mer aktivt med att behålla kommunens barn och
unga i kommunens egna skolor och förskolor. Antalet
elever i gymnasieskolan har ökat sedan 2018, vilket
medför ökade kostnader då kommunen inte har någon
egen gymnasieskola.
Andelen behöriga förskollärare i förskolan minskade
från 45 procent 2019 till 42 procent 2020 samtidigt som
andelen behöriga lärare i grundskolan ökade från 73,3
procent till 79,4 procent. Svårigheter finns att rekrytera
behörig personal till alla tjänster, vilket inte är unikt för
Vingåker. Tillgången till behöriga pedagoger på arbetsmarknaden är begränsad och därför är det viktigt för
kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk

Orsak

Påverkan

Hantering

Omvärldsrisker
Ökad försörjningskvot

Åldrande befolkning och mins Ökat tryck på omsorgsverk

Nya arbetssätt. Användning

kad andel förvärvsarbetande.

samheten.

av ny teknik. Ökad sam

Epidemi-/pandemiutbrott.

Personalbrist.

Plan för hantering av epidemi/

verkan.
Stor sjukfrånvaro

pandemi.
Långvarigt bortfall av el,

Tekniska fel, naturkatastrof.

värme, vatten eller telefoni.

Trygghetslarm slås ut. Tillag

Tillgång till reservkraft,

ning av mat. It-system slås ut, kontinuitetshanteringsplaner.
uppvärmning slås ut.

Verksamhetsrisker
Personalbrist

Hög personalomsättning.

Försämrat verksamhetsresultat. Arbeta för att vara en attraktiv

Svårt att rekrytera. Sjuk

Försämrad kvalitet på verksam arbetsgivare. Arbetsmiljö

skrivningar.

heten. Hög arbetsbelastning för arbete.
befintlig personal.

Kompetensbrist

Brist på utbildad personal.

Sämre kvalitet på kommunens Kommungemensamt rekryt

Lokalbrist

Byggnation av verksamhets

Trygghetskänslan kan komma Samverkan kring lokalförsörj

lokaler har inte skett i samma

att bli sämre då möjlighet till

takt som barn- och elev

lugn och ro minskar. Möjligen

ökningen.

lägre måluppfyllelse då peda

verksamheter.

eringsarbete.
ningsfrågor.

gogisk verksamhet kräver
visst utrymme. Försämrad
arbetsmiljö.
Finansiella risker
Finansieringsrisk

Svårigheter att ta lån eller lån

Hög kostnad för upplåning.

till hög kostnad.
Ränterisk

Kostnaden för räntebärande

Reglering av räntebindnings
tid. Sprida ut förfallodagar.

Högre räntekostnader.

Reglera strukturen på ränte

skulder ändras i en ofördel

ändringstillfällen. Använda

aktig riktning vid en förändring

fast/rörlig ränta.

av marknadsräntan.

Kommentarer

Omvärldsrisker
Medellivslängden i Sverige blir allt högre och andelen
förvärvsarbetande minskar. Det innebär att försörjningskvoten ökar, det vill säga att varje förvärvsarbetare måste
försörja fler icke förvärvsarbetande. Det ställer krav på
effektiviseringar inom kommunen för att kunna fortsätta
hålla en hög standard på den kommunala servicen. Störst
påverkan har detta på vård- och omsorgsverksamheten.
El, värme, vatten och telefoni är samhällsviktiga
funktioner och långvariga störningar ställer krav på
kommunen. Bland annat kan trygghetslarm slås ut, vilket
skapar otrygghet hos brukare och anhöriga. Tillagning av
mat till äldreboende, hemtjänst, skolor och förskolor blir
också ett problem liksom uppvärmning av verksamheternas lokaler. Elbortfall kan medföra att viktiga it-system
inte kan användas. Med användning av reservkraft kan
de allvarligaste konsekvenserna av elbortfall minskas.
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Ett epidemi- eller pandemiutbrott kan leda till personalbrist inom hela den kommunala verksamheten.
När den når sin kulmen finns risk för en frånvaro bland
personalen på upp till 50 procent. Kommunen har en
nyckelroll i krishanteringssystemet. Vid en omfattande
epidemi eller pandemi ställs särskilda krav på en samordnad kommunal krisledning.
Vad avser krishanteringsförmåga ska det inom verksamhetsansvar och det geografiska ansvarsområdet
finnas en god förmåga att vid allvarliga störningar leda
den egna verksamheten, fatta beslut inom det egna verksamhets- eller ansvarsområdet, sprida snabb, korrekt och
tillförlitlig information till allmänhet och medier samt vid
behov kunna medverka samordnat med andra ansvariga
aktörer och deras åtgärder.
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Verksamhetsrisker
Inom kompetensförsörjningen ser Vingåkers kommun
flera utmaningar på både lång och kort sikt. Kompetensbehovet inom både vård och omsorg samt skola
och förskola är stort. Kommunen står inför det faktum
att befolkningen blir allt äldre samtidigt som andelen
personer i arbetsför ålder minskar. Även antalet barn
och elever ökar och behovet av förskolelärare och
lärare fortsätter vara högt samtidigt som Skolverkets
prognoser visar att det kommer att saknas 45 000 lärare
och förskollärare om 15 år. Att locka personer med rätt
kompetens för ett arbete i Vingåkers kommun är därför
avgörande framöver, liksom att behålla befintlig personal.Verksamhetslokalerna har i takt med fler barn och
elever blivit för trånga på några håll i kommunen och
det finns brister som behöver åtgärdas ur arbetsmiljöoch brandsäkerhetssynpunkt. Det behövs ytterligare en
förskola på norra sidan i centralorten. Trånga lokaler
kan försämra trygghetskänslan och arbetsmiljön för
både barn, elever och personal, men också leda till
sämre måluppfyllelse. Kommunen har börjat ta fram
en gemensam lokalförsörjningsplan. För att tillgodose
behovet av verksamhetslokaler krävs samverkan kring
lokalförsörjningsfrågor inom alla delar av kommunen
och fastighetsbolagen.

Borgensförbindelser

2019

(tkr)
AB Vingåkershem

Föränd
ring

153 488

155 971

– 2 483

452 255

434 729

17 526

131 700

119 700

12 000

840

847

–7

Vingåkers Ryttarförening

2 600

2 626

– 26

Båsenberga Slalomklubb

2 014

2 079

– 65

Vingåkers Kommun
fastigheter AB
Vingåker Vatten
och Avfall AB

Finansiella risker
Kommunkoncernens lånebehov är stort framöver utifrån
de investeringar som behöver göras. En hög upplåning
medför hög ränterisk vid en eventuell räntehöjning.
Ränterisker beror främst på löptids- och räntebindningsstrukturen. En stor andel lån med rörlig ränta medför en
risk för ökade räntekostnader, men också en möjlighet
till låga kostnader.
Liksom många andra kommuner har Vingåker
gått i borgen för de kommunägda bolagens lån. Även
borgensåtaganden gentemot föreningar förekommer.
Det innebär att kommuninvånarna har iklätt sig en förpliktelse gentemot långivarna, det vill säga banker och
kreditinstitut. Ett borgensåtagande innebär alltid en viss
risk, men i dagsläget anses risken inte särskilt stor. Den
risk som kan finnas är kopplad till kommunens borgen
till föreningar. Kommunens finanspolicy ställer krav på
kreditprövning innan kommunen ger en förnyad eller
utökad borgen till en förening. En förenings begäran
om kommunal borgen ska alltid innehålla föreningens
senaste årsbokslut och en budget för kommande år,
inklusive de åtgärder som föreningen behöver låna till
och söker kommunal borgen för. Kommunen kräver
även att de lån som föreningen tar ska ha en årlig amorteringsplan. En ekonomisk bedömning av föreningen
görs innan fullmäktige beslutar i ärendet.

2020

Vingåkers Tennisklubb

Vingåkers Orienterings
klubb

270

285

– 15

Vingåkers Folkpark

0

0

0

Vingåkers Volleybollklubb

0

0

0

AB Balken

0

18

– 18

Förlustansvar egna hem
Summa

21

60

– 39

743 189

716 314

26 875

Vid årets slut uppgick kommunens totala borgensförbindelser till 743 mkr. Summan avser använd borgen
per den 31 december 2020. Jämfört med 2019 var det en
ökning med 27 mkr.
Borgensåtagandet för de kommunala bolagen ökade
med 27 mkr 2020. Ökningen hänger samman med
Vingåkers Kommunfastigheter AB:s ökade upplåning i
samband med byggnation av den nya Slottsskolan årskurs 7–9 inklusive ny fritidsgård samt upprustningen av
Säfstaholms slott. Även upplåning i Vingåker Vatten och
Avfall AB för bland annat investeringar i ledningsnätet
till Lyttersta har påverkat borgensåtagandet.
Övriga borgensåtaganden har minskat genom amorteringar.
Vingåker hade 2020 ett borgensåtagande på 81 276
kronor per invånare (78 621 kronor 2019).

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett omfattande pensions
åtagande. Enbart kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick vid årets slut till 239,2 mkr. Sedan 1998
redovisas pensionsförpliktelsen enligt den så kallade
blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse.
Merparten av kommunens pensionsåtagande finns i
ansvarsförbindelsen som vid årets slut uppgick till
174,5 mkr.
Kommunens kostnader för pensioner ökar i takt
med att fler personer går i pension. För att begränsa
pensionskostnadsutvecklingen i framtiden beslutade
kommunfullmäktige 2018 att lösa in en del av kommu-

nens ansvarsförbindelse. Totalt betalade kommunen in
knappt 32 mkr som engångsbelopp i en så kallad ”smart
utbetalning” till Skandia (smart utbetalning är ett sätt
att som arbetsgivare försäkra de framtida pensionsutbetalningarna för intjänad pensionsrätt). Inlösenbeloppet
avsåg hela ansvarsförbindelsen för de av kommunens
anställda som är födda 1954–1960. Effekten blev att
ansvarsförbindelsen sjönk med samma belopp och att
kommunens framtida kostnader för pensioner ökar långsammare än de hade gjort annars. Tabellen nedan visar
kommunens totala pensionsförpliktelser och den smarta
utbetalningen redovisas som en pensionsförpliktelse
tryggad i pensionsförsäkring. Aktualiseringsgraden i
beräkningarna från KPA är 99 procent.

Pensionsförpliktelse
Total pensionsförpliktelse enl balansräkningen, tkr
varav Avsättning inkl särskild löneskatt, tkr
varav Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt, tkr
Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsförsäkring, tkr
Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsstiftelse, tkr

2020

2019

175 797

181 380

13 441

11 945

162 356

169 435

63 438

54 833

0

0

239 235

236 213

2020

2019

43 939

33 369

831

906

Totalt kapital, pensionsstiftelse, tkr

0

0

Finansiella placeringar, tkr

0

0

43 939

33 369

2020

2019

195 295

202 843

18 %

14 %

SUMMA Pensionsförpliktelse, tkr

Förvaltade pensionsmedel
Totalt pensionsförsäkringskapital, tkr
varav överskottsmedel, tkr

SUMMA Förvaltade pensionsmedel, tkr

Finansiering
Återlånade medel, tkr*
Konsolideringsgrad, %**
*Återlånade medel är skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel.

**Konsolideringsgraden är andelen pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring eller egna förvaltade
pensionsmedel.
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Händelser av väsentlig betydelse
Coronaviruset och covid-19-pandemin
Den i särklass viktigaste händelsen är självklart coronapandemin, som fortfarande pågår. Redan i inledningen
av året började verksamheterna följa utvecklingen.
Kommunen fick den 11 mars den första informationen
om smitta i Vingåker och då aktiverade kommunen
sin krisledningsorganisation. Även de kommunala
bolagen påbörjade sitt krisledningsarbete. Därifrån
och till skrivande stund har coronapandemin varit den
överskuggande frågan. Bedömningen är att olika effekter av pandemin kommer att påverka verksamheterna i
flera år. De ekonomiska konsekvenserna går ännu inte
helt att bedöma. Socialstyrelsen har beslutat att bevilja
kommunens ansökan gällande merkostnader inom vård
och omsorg och kommunen får hela det hittills återsökta
beloppet på 7,5 mkr.
Nämnderna och de kommunala bolagen har påverkats i väldigt olika grad, då vissa verksamheter fått ett
ökat tryck på grund av pandemin medan efterfrågan
har minskat inom andra områden. Periodvis var det
hög frånvaro bland både personal och barn och elever i
verksamheten. Kommunen och de kommunala bolagen
har fått ställa om till digitala möten och merparten av
kommunkoncernens administrativa personal har sedan
i våras arbetat på distans. Möjligheten till nya digitala
arbetssätt har utvecklats tack vare pandemin. Den snabba
omställningen var utmanande men även utvecklande.
Kommunen hade redan före pandemin börjat använda
programpaketet Office 365 och dess möjligheter till
digitala arbetssätt.
Inom socialnämndens område minskade efterfrågan
på hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorgen som
en konsekvens av pandemin.
En annan möjlig coronaeffekt är det ökade intresset
för att flytta till Vingåkersbygden. Stigande huspriser
och stort intresse för lediga tomter kan vara ett resultat
av småskalighetens frammarsch, då ökad digitalisering
möjliggör för fler att bo på mindre orter och nära naturen.
Antalet påbörjade husprojekt var mer än tre gånger högre
än beräknat 2020, vilket kommer att bidra till 38 nya
bostäder och fler medborgare till Vingåkersbygden. Det
ställer krav på tillgång till kommunal service samtidigt
som nya kommuninvånare medför ökade intäkter genom
skatter och statsbidrag.

Under vintern och våren 2021 genomför kommunen
och Region Sörmland vaccinering enligt beslutad prio
riteringsordning. I januari har alla som bor i särskilt
boende i äldreomsorgen som tackat ja till vaccination
blivit vaccinerade, liksom även personalen som arbetar i
omsorgen. Vaccineringen sker genom Region Sörmland
och fortsätter med övriga grupper under våren, dock i
något försenad takt då bland annat tillgången till vaccin
har försenat processen.
Konsekvenserna framöver av pandemin är svåra att
förutse, men det står klart att hela samhället påverkas.
Du kan läsa mer om detta i avsnittet Framtida utveckling.

Större investeringar
Vingåkers Kommunfastigheter AB genomförde flera
större investeringsprojekt. Renoveringen och upprustningen av Säfstaholms slott blev klar under våren. Slottet fick då ett nytt storkök. Investeringskostnaden blev
17 mkr. Efter att slottet varit stängt sedan 2017 kunde
nyinvigningen ske i september. Dessvärre har ingen
restauratör ännu anlitats för uppdraget. Osäkerheten
om slottets möjligheter att hålla öppet sommaren 2021
gör att kommunen avvaktar för att istället göra en ny
upphandling efter sommaren inför nästa säsong. Utöver
bolagets investeringskostnad uppgick kommunens investeringskostnad för bland annat inventarier, lås och larm
i projektet till 1,5 mkr.
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Vingåkers kommun sålde under året 30 000 kvm mark
i närheten av Viks återvinningscentral till ett företag för
exploatering av marken. Vingåker Vatten och Avfall
AB tecknade ett arrendeavtal om 9 000 kvm för att
bygga ny återvinningscentral. Bolaget ska upphandla
en modullösning som går snabbt att bygga upp och som
är möjlig att flytta eller komplettera med fler sektioner.
Anläggningen ska förberedas för framtida självinpasseringssystem. Återvinningscentralen beräknas bli klar
till sommaren 2021 och beräknad investeringskostnad
är 16 mkr.
För att få en större kapacitet av råvatten till Vingåkers
vattenverk, och kunna bygga bort den uttjänta avloppsanläggningen vid Lyttersta, byggde Vingåker Vatten
och Avfall AB ett nytt ledningsnät till och från Lyttersta.
Projektet möjliggör en framtida inkoppling av fastigheter
både inom Vingåkers och Finspångs kommuner.
Nybyggnation av lägenhetshus i Högsjö påbörjades
av AB Vingåkershem under året. Totalt åtta lägenheter
med balkong eller uteplats samt hiss beräknas vara
inflyttningsklara till sommaren 2021. Beräknad investeringskostnad är 18,7 mkr.

Den nya fritidsgården blev färdigbyggd under hösten och i november flyttade verksamheten in i de nya
lokalerna. Fritidsgården var den avslutande delen i det
större investeringsprojektet som även innehåller den nya
högstadieskolan Slottsskolan årskurs 7–9 samt nya lokaler till kulturskolan. I januari 2020 var det invigning och
premiär för eleverna i skolan och kulturskolan i de nya
lokalerna. Totalt har denna fastighetsinvestering kostat
176 mkr. Kommunens investeringskostnad på 9,2 mkr
för inventarier, it, lås och larm med mera tillkommer.

Samverkansavtal
Vingåker Vatten och Avfall AB har fortsatt utveckla samarbetet med Finspångs kommun. Under året fick bolaget
en avsiktsförklaring från Finspångs Tekniska Verk med
en viljeinriktning att koppla in delar av de områden som
finns i Finspångs VA-plan. Det kommer att stärka Vingåkers ekonomi och samtidigt säkra vattentäkten genom
att utdömda avlopp i Finspång istället hanteras via det
allmänna vatten- och avloppsledningsnätet i Vingåker.
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Omorganisationer
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde förändrades ledningsorganisationen inom förskola
och två rektorer blev tre. Det ger bättre förutsättningar för
ledning och styrning med färre medarbetare per rektor.
Under hösten tillträdde också en ny förvaltningschef
för barn- och utbildningsförvaltningen då den tidigare
förvaltningschefen gick i pension.
Inom socialförvaltningen slogs äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen samman till ett område med
en områdeschef istället för de tidigare två områdena. Det
var en av nämndens åtgärder för en ekonomi i balans.
Förändringen gjordes i samband med en pensionsavgång.
Inom kommunstyrelsens område bildades den 1 april
kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen genom att
område upplevelse och område samhällsbyggnad slogs
samman.

Övriga väsentliga händelser

Detaljplaner
Förutsättningen för en god tillväxt i Vingåkersbygden
är planeringsarbetet som skapar möjligheter för attraktiva boende- och rekreationsmiljöer. Under året har
kommunen tagit fram en av de största och viktigaste
detaljplanerna på många år, Säfstaholms slott och slottspark. Detaljplanen för slottsområdet med kringliggande
fastigheter blir en naturlig utbyggnad av centralorten.
Detaljplanen präglas av både social och ekologisk hållbarhet och möjliggör en blandning av olika byggnader
med bostäder av olika storlek. Planen möjliggör också en
blandning av upplåtelseformer och ägande och det blir
möjligt att bedriva verksamheter i området. Planområdet
blir ett välkommet tillskott till Vingåker. Säfstaholms
slottsmiljö ställer särskilt stora krav på anpassning till
de kulturhistoriska värdena. Planområdet genomkorsas
av Vingåkersån som tillsammans med sitt strandområde
är en känslig biotop.

Nämnderna rapporterar också flera andra händelser som
varit viktiga under året:
• Samarbetet med Skolverket, Samverkan för bästa
skola, fortsatte inom barn- och utbildningsnämnden.
• Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade jämfört med de
senaste tre åren.
• Av 104 tävlande kommuner gick Vingåkers kranvatten
vidare i Svenskt Vattens kranvattentävling och fick
hedersomnämnandet ”Ett sirligt törstsläckande vatten
med bra struktur”.
• Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Ålsäter där Vingåker
Vatten och Avfall AB beräknar att byggtiden sträcker sig
över 2021 och delar av 2022.
• Löneöversyn för alla medarbetare slutade på bud
geterade 2,5 procent.
• Kommunen gjorde lönekartläggning för 2020 i slutet av
året. Generellt ser lönebilden bra ut i kommunen, med
några undantag där löner inte kan förklaras av erfarenhet,
ansvar eller marknad och som behöver ses över.
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Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten
Kommunens styrmodell

VAD
NÄR

VEM

Indikatorer

HUR

Delårsrapport
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse

Nämndmål

Månadsuppföljning

Övergripande mål

Nämndplan

VAD
NÄR

Verksamhetsplan

Förvaltning

KS/Nämnd

Kommunfullmäktige

VISION

Kommunplan med budget

Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med
de årliga processerna för att ta fram kommunplan med
budget och flerårsplan samt för återrapportering och
uppföljning.

Strategisk inriktning

Kommunen har en styrmodell som tydliggör målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden
de olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen illustreras i
nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver
de olika styrdokumenten och de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.

VÄ R D E G R U N D
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Vision
Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen
är den vision som kommunfullmäktige har beslutat.
Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver en

önskvärd framtid för Vingåker. Hösten 2019 beslutade
kommunstyrelsen att kommunens vision inte behöver
ändras då den fortfarande är aktuell.
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Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för
hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun.
Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för
de tjänster och den service kommunen erbjuder medborgarna. Värdegrunden innehåller dessa ord:

Våga

Ansvar
Respekt
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett
föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats, där
medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har
möjlighet att utvecklas i arbetet och som individer. Den
gemensamma värdegrunden är det självklara rättesnöret
för alla, såväl förtroendevalda som medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare,
både internt som externt. Den fungerar stärkande medarbetare emellan i det vardagliga arbetet, vilket bidrar
till ännu bättre service till medborgarna och trivsel på
jobbet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete
och är en vägledning i arbetet för ökad framtidstro. Under
2020 återupptog alla verksamheter värdegrundsarbetet
och redovisning ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.
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Ansvarsstruktur
Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda
politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet
i kommunen. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den
kommunala koncernen. Fullmäktiges roll i styrningen är
att besluta om en strategisk inriktning för mandatperioden med prioriterade områden och kommunövergripande
mål. I samband med årliga beslut om budget för nästa år
och flerårsplan för nästföljande två år, fastställer kommunfullmäktige mål för god ekonomisk hushållning samt
ekonomiska krav och ramar för nämnderna. Fullmäktige
tillsätter ledamöter i kommunstyrelse och nämnder och
föreslår styrelseledamöter till de kommunala bolagen.
Fullmäktiges roll i uppföljningen är att godkänna
delårsrapporter och årsredovisning samt besluta om
ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder inom
kommunens nämndorganisation.
Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och
styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för ekonomisk förvaltning,
strategisk planering och ser till att nämnder, förvaltningar
och kommunala bolag följer riktlinjer som bestämts
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har enligt
kommunallagen uppsiktsplikt över nämnder, kommunalförbund och bolagens verksamheter. Kommunstyrelsen
rapporterar till kommunfullmäktige.
Nämnder och styrelser har sina uppdrag från kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska se till att
verksamheten inom varje område bedrivs enligt lagar
och föreskrifter för verksamheten och enligt de kommungemensamma styrdokumenten. Nämndernas och
kommunstyrelsens ansvar tydliggörs i reglementen.
De kommunala bolagen får sina uppdrag från
kommunfullmäktige. Bolagens ansvar finns reglerat i
ägardirektiv och bolagsordningar. Kommunfullmäktige
kan därutöver besluta om specifika uppdrag till bolagen
för ett enskilt år.

Centrala styrdokument
Inom Vingåkers kommun används olika styrdokument.
De syftar generellt till att förtydliga den politiska viljan
och säkra ett effektivt och säkert utförande. I november beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för
framtagande av styrdokument. Syftet är att kommunens
författningssamling ska bli enhetlig och mer tillgänglig
för medborgare, medarbetare och förtroendevalda. Alla
medarbetare som tar fram ett styrdokument som ska
antas på politisk nivå, ska utgå från riktlinjen. I riktlinjen framgår vilka kategorier av styrdokument som
finns i kommunen och vilken beslutsnivå som gäller för
respektive styrdokument.

Nedan beskrivs några av de mest centrala dokumenten som används för styrning och uppföljning inom den
kommunala koncernen.
Strategisk inriktning
Varje ny mandatperiod tar den styrande majoriteten i
fullmäktige fram en strategisk inriktning som beskriver
de politiska prioriteringar som gäller samt den politiska
inriktningen för mandatperioden. Efter valet 2018 består
den politiska majoriteten av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna. De tog i början
av 2019 fram en ny strategisk inriktning för mandat
perioden 2019–2022, som fastställdes på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019. Den strategiska
inriktningen innehåller fyra prioriterade områden med
tillhörande övergripande mål som gäller från och med
2020. Mer information finns i avsnittet God ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktiges beslut om över
gripande mål är styrande för alla verksamheter.
Kommunplan med budget och flerårsplan
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en kommunplan med budget för nästa år med tillhörande plan för
de nästföljande två åren. Det finns ingen samlad koncernbudget.
Övriga kommun- och koncerngemensamma
styrdokument
För att stärka effektivitet, samordning och ett gemensamt
agerande inom kommunen och koncernen finns bland
annat dessa styrdokument:
• Styrmodell för Vingåkers kommun
• Medarbetar-, chef- och ledarpolicy
• Inköpspolicy
• Kommunikationspolicy
• It-policy
• Riktlinjer för intern kontroll
• Arvodesreglemente
• Investeringspolicy
• Arbetsgivarpolitiken i Vingåkers kommun

Budgetprocessen
I mars håller kommunen en dialogdag som är uppstarten
på nästkommande års budgetprocess. På dialogdagen
deltar ledande politiker och tjänstemän från kommunen
och de kommunala bolagen. Utgångspunkten är alltid
fullmäktiges beslutade kommunplan med budget och
flerårsplan för innevarande år och kommande två år. På
dialogdagen presenteras förutsättningarna inför nästa års
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budget. De baseras på senaste skatteunderlagsprognos,
befolkningsutveckling, kommunens eventuella egna
nya beslut, regeringens budget, omvärldsfaktorer med
mera. Nämnder och styrelser får tillfälle att kommentera
och analysera föregående års ekonomiska resultat samt
verksamheternas utveckling och måluppfyllelse.
I mars beslutar kommunstyrelsen om planerings
direktiv för kommande treårsbudget. Det kan handla om
uppräkningsfaktorer för löner, hyror och andra kostnader
och även om befolkningsunderlag för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
I maj hålls ytterligare en dialogdag med fokus på
nämnderna och de konsekvenser och åtgärdsplaner som
flerårsbudgeten väntas leda till. Här redovisas också
eventuella äskanden om utökad budget från respektive
nämnd.
I juni beslutar kommunfullmäktige om de ekonomiska budgetramarna för nästa år samt ytterligare två
år. Nämnderna ska därefter ta fram nämndplaner och
en detaljbudget.
I oktober hålls den tredje dialogdagen med fokus på
nytillkomna förutsättningar. Då redovisas ekonomiska
förutsättningar utifrån senaste skatteunderlagsprognosen
och resultat i kommunens delårsrapport för att kommunen ska få en gemensam bild av det ekonomiska läget
inför kommunfullmäktiges slutliga beslut om kommunplan och budget. Kommunstyrelsen föreslår den
kommunala skattesatsen för nästa år.
I november beslutar kommunfullmäktige om skatte
satsen och fastställer kommunplan med budget och
flerårsplan.
I december beslutar nämnderna och kommunstyrelsen
om nämndplaner inklusive internkontrollplaner för
kommande år. Detaljbudgeten för alla nämnder slutförs.

Uppföljningsprocessen
Kommunkoncernen följer upp mål och budget två gånger
per år. Det sker i en delårsrapport den sista augusti och
i årsredovisningen.
I maj görs den första samlade ekonomiska uppföljningen för kommunens nämnder efter årets första fyra
månader. Rapporten innehåller främst ekonomiskt
periodresultat och helårsprognos. Om ett underskott är
prognostiserat ska nämnderna ta fram åtgärdsförslag
för att nå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige
fastställer tertialrapporten i juni.
I september upprättar den kommunala koncernen
en officiell delårsrapport. Den innehåller uppföljning
av mål, budget och helårsprognos för det ekonomiska
resultatet. Kommunrevisionen gör en övergripande
granskning av delårsrapporten. Delårsrapporten fastställs
av kommunfullmäktige i oktober.
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Därutöver tar nämnderna fram rapporter varje månad
med något undantag i början av året. Här ingår en ekonomisk uppföljning och analys inklusive helårsprognos.

Bokslut och årsredovisning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
årets verksamhet och ekonomiska ställning i kommunen
och koncernen, till kommunfullmäktige och till kommunens invånare. Årsredovisningens struktur och innehåll
regleras av kommunallagen och lagen om kommunal
bokföring och redovisning. Arbetet med den kommunala
koncernens bokslut och kommunens årsredovisning sker
enligt dessa steg:
• I januari–februari året efter budgetåret avslutar kommunen den löpande uppföljningen med nämndernas
verksamhetsberättelser och bolagens årsbokslut samt
kommunens årsredovisning.
• I mars gör revisionen en granskning av årsredo
visningen.
• I april fastställer kommunfullmäktige årsredo
visningen och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela
den kommunala koncernen. Syftet med uppsiktsplikten
är att kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens
verksamheter och angelägenheter bedrivs och utvecklas
enligt kommunens styrdokument och beslut, och att de
även följer lagar och förordningar. Nämnderna rapporterar samlat om sin verksamhet och ekonomi till kommunen vid tre tillfällen: efter tertial 1 (sista april), vid
delårsrapporten (sista augusti) och vid årsredovisningen.
Sedan något år har kommunstyrelsen också en formaliserad rutin där skriftliga frågor skickas till alla organ
som styrelsen har uppsiktsplikt över. Dessa organ redovisar svar på frågorna enligt ett rullande schema fördelat
över kommunstyrelsens sammanträden under året.
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den kommunala
koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om
riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning
i Vingåkers kommun innebär att kommunen säkerställer
att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem.
Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda
ekonomiska hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda
händelser och kunna anpassa sig till omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare på ett
hållbart sätt ska konsumera med hänsyn till kommande
generationer.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande
mål, men har inte fastställt några finansiella mål för
kommunkoncernen. Utöver fullmäktiges mål för god

ekonomisk hushållning har nämnderna i uppdrag att
självständigt följa upp sin verksamhet och ekonomi med
hjälp av egna nämndmål och indikatorer.
Att bara ha fyra övergripande mål beslutade av full
mäktige ger starkare styreffekt eftersom det som ska
göras kanaliseras mot färre mål än tidigare. Hur målen
ska följas upp har också varit tydligt sedan målen beslutades, vilket minimerar oklarheter kring det. Målen är
satta så att de kan gälla under en längre tid, vilket är
viktigt eftersom stora förändringar tar tid. Det här är
första gången som kommunen gör en samlad uppföljning
av alla fyra målen. Resultatet visar på ett väl genomfört
arbete och på viktiga resultat i delar av måluppfyllelsen.
Det är samtidigt tydligt att kommunen behöver fortsätta
fokusera på målen och uppföljningen av dem, för att
åstadkomma de förändringar i Vingåker som fullmäktige
har pekat ut.
Nedan följer en redovisning och utvärdering av god
ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun. Därefter
följer en analys av den kommunala koncernens ekonomiska ställning.
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Måluppföljning
Prioriterade områden Övergripande mål
Ekonomi i balans

z Kommunens resultat ska

Analys
Resultatet 2020 motsvarade 2,1 procent av skatteintäkter och

uppgå till minst 1 procent av

generella statsbidrag. Genomsnittet för planperioden 2020–2022

skatteintäkter och generella

blev 1,5 procent. I beräkningen har det faktiska resultatet för

statsbidrag under planperioden

2020 summerats med de budgeterade resultaten för 2021 och

(2020–2022).

2022 och därefter satts i relation till faktiska skatteintäkter och
generella statsbidrag för 2020 samt budgeterade för 2021 och
2022.

Skola

 Alla barn och ungdomar ska

Barn- och utbildningsnämndens resultatmål är sammantaget del

inspireras, motiveras och få

vis uppnådda.

stöd så att deras självkänsla,

Meritvärden och andel elever som når alla mål samt är behö

mod och nyfikenhet leder till

riga till gymnasiet har ökat, men når inte upp till nämndens mål

utveckling, lärande och fram

på 100 procent.

tidstro.

Andelen A har ökat.
Andelen inställda lektioner i årskurs 7–9 har inte gått att följa upp
då statistik saknas. Rutiner för detta togs fram i december och
börjar tillämpas i januari 2021.
Andelen elever med ogiltig frånvaro över 5 procent ökade under
vårterminen, men minskade på hösten. För vissa elever har
distansundervisningen visat sig fungera bättre än att komma till
skolan.
För trygghet och trivsel är målet delvis uppnått. Alla enheter arbe
tar med förebyggande och åtgärdande arbete och de flesta barn
och elever känner trygghet och trivsel – dock inte alla, vilket är
nämndens mål.
Målet att verksamheterna arbetar hälsofrämjande och före
byggande med stöd av den centrala elevhälsan anses uppnått.
För styrning och ledning och personalens uppfattning är målet
delvis uppnått förutom hur personalen upplever att arbetsplatsens
mål följs upp och utvärderas. Detta område är det som fått sämst
resultat i HME-enkäten och anses ej uppnått.
Verksamheternas kvalitetsredovisningar ger delvis bra underlag
för utveckling och målet anses delvis uppnått.

Hållbar tillväxt
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 För varje beslut i kommun

För varje beslut som ska fattas politiskt ingår sedan sommaren

styrelse och nämnder ska det

en bedömning av hur beslutet bidrar till Agenda 2030 och därmed

framgå hur det bidrar till tillväxt

även till tillväxt. En mer utförlig uppföljning redovisas i texten

och genomförandet av minst

nedanför tabellen. Eftersom rutinen infördes först en bit in på året

ett av de 17 hållbarhetsmålen i

är målet markerat som delvis uppnått även om det alltså är upp

Agenda 2030.

nått sedan sommaren.
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Prioriterade områden Övergripande mål
Landsbygdsutveckling

Analys

 Boende och verksamma i

Kommunen satsar stort på landsbygdsutveckling utifrån ut

Vingåkersbygden upplever att

vecklingsstrategin för Vingåkersbygden 2018–2023. Medel från

livskvaliteten är hög, inklusive

Tillväxtverket och satsningen på 30 socioekonomiskt eftersatta

tillgången till kommunal service. kommuner har möjliggjort det intensifierade arbetet. Några fram
steg inom landsbygdsutveckling är bland annat att formen för den
demokratiska metoden ”trädet” nu är på plats. Trädet syftar till att
förbättra människors möjligheter att påverka sitt lokalsamhälle.
Den bygger på ett underifrånperspektiv med lokala utvecklings
planer, som tillsammans utgör den kommunala utvecklings- och
serviceplanen och innehåller prioriterade utvecklingsområden
med handlingsplaner för kommunens alla delar. Den första kom
munala utvecklings- och serviceplanen för Vingåkersbygden an
togs av kommunfullmäktige 2020.
Kommunen har tillsammans med Lokalt utvecklingsforum tagit
fram rutiner för hantering av olika frågor, exempelvis trygghets
vandringar, trafikfrågor samt skötsel och utveckling av badplatser.
Ett fokusområde är att identifiera flera verksamhetsfrågor som
passar att hantera på liknande sätt.
Kommunens projekt för ökat bostadsbyggande har lett till att två
orter (Läppe och Österåker) driver egna projekt för att skapa
byggemenskaper i sina orter i samverkan med kommunen. Det
lokala engagemanget i Högsjö har också lett till att AB Vingåkers
hem nu bygger bostäder där.
För att säkerställa en likvärdig skola på landsbygden flyttades
Baggetorps fritidsverksamhet till Marmorbyns fritidshem. Ett
kontroversiellt beslut utifrån målet om tillgänglig service på lands
bygden. Men genom att samla resurserna i Marmorbyn kan kom
munen utveckla kvaliteten på sin service i Vingåkers landsbygd.
En framgång som lyfts fram i utvärderingen av utvecklings
strategin som har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet, är att
strategin har lett till att Vingåkers bygder känner sig mer jämlikt
behandlade av kommunen. Dessutom upplever utvecklings
grupperna att landsbygdsfrågorna fått större erkännande och att
kommunen lyssnar mer på landsortsborna.

Uppföljning av fullmäktiges mål
om Agenda 2030

Nämnd

Den nya mallen för tjänsteutlåtanden, som innehåller
en checklista för målen i Agenda 2030, togs i bruk i
maj 2020. Sedan dess har den använts i omkring 150
tjänsteutlåtanden för politiska beslut.
Än så länge har kommunen inget teknikstöd för att
göra uppföljningen, som därför kräver manuell handläggning. Därför har uppföljningen den här gången gjorts
av ett slumpmässigt urval på 36 tjänsteutlåtanden från
kommunstyrelsen och de fyra nämnderna.

Totalt antal

Antal

tjänste

granskade

utlåtanden

utlåtanden

Kommunstyrelsen

50

10

Barn- och utbildningsnämnden

35

7

Socialnämnden

30

6

Samhällsbyggnadsnämnden

25

6

7

7

Kultur- och fritidsnämnden
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I några fall har den nya mallen använts men utan att
checklistan har fyllts i. Det kan bero på att det krävdes en
inlärningsperiod om agendan eller att ärendet inte ansågs
ha en relevant koppling till agendan (exempelvis om det
gällde delgivning av information eller bestämmelser om
sammanträdestider).

Alla mål i agendan har funnits med i något tjänste
utlåtande, med undantag för mål 17 som handlar om
globalt partnerskap.
Den vanligaste kommentaren om respektive mål har
handlat om hur det politiska beslutet bidrar till målet,
men det finns också exempel där det istället står att
beslutet motverkar målet.

I nio fall av tio tog kommunstyrelsen beslut enligt
förslag, eller enligt förslag med tillägg. I ett fall åter
remitterades handlingarna.
Exempel på motivering:
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

•
•

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

•
•
•
•

30

Ett aktivt arbete där vi har en arbetsplats som är fri från diskriminering och kränkande
behandling skapar god arbetsmiljö som i sin tur skapar god hälsa och välbefinnande.
Att få använda och utveckla sitt språk och sin kultur kan leda till ökat välbefinnande.
Ger överblick och kontroll på den ekonomiska utvecklingen och bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Kommunal skattesats är avgörande för kommunens skatteintäkter, möjliggör finansiering av
kommunens verksamheter.
Att möjliggöra för besökare att stanna och vara förbättrat möjligheterna att nå målen.
Att möjliggöra förutsättningar för en mer inkluderande bankett förbättrar möjligheterna att nå
målet.
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I fem av sju fall togs beslut enligt förslag. I ett fall återremitterades ärendet och i ett fall utgick ärendet.
Exempel på motivering:
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

•
•

Alla barn och elever ska trivas och må bra i våra verksamheter.
Varje persons säkerhet påverkar dennes möjligheter till god hälsa och välbefinnande. Att utreda en
grupps säkerhet är därför ett steg på vägen till att tillförsäkra god hälsa och välbefinnande för denna
grupp, som i det här fallet utgörs av de elever som äter i skolrestaurangen på Slottskolan 7-9.

•
•

God utbildning för alla barn och elever i Vingåkers kommun.
Genom samarbetet med Skolverket förbättras förutsättningarna för kommunen att ge alla barn
och elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder till hög måluppfyllelse.

•

Budgetram enligt kommunplan.
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I alla ärenden från urvalet för samhällsbyggnadsnämnden
togs beslut enligt förslag.
Exempel på motivering:
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

32

•

En ekonomi i balans är en grund för att upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med
nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt.

•

Berörs av beslutet då området där fastigheten är belägen är riksintresse för kultur- och miljövård
och tillhör då delmål 11.4, vilket säger följande: ”Skydda världens kultur- och naturarv, Stärka
insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv”.

•

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist
i vattendrag och sjöar. Bakterier från utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan förorena
dricksvatten.

•

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för
det här målet.
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I alla ärenden från urvalet för socialnämnden togs beslut
enligt förslag.
Exempel på motivering:

•

Med fortsatt underfinansiering av socialnämnden kommer människor i relativ fattigdom att ha
svårare att ta sig ur denna.

•
•

Basala hygienrutiner bidrar till minskad smittspridning.
Kommer delvis att motverkas av förslagen.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

•

Ekonomi i balans är en förutsättning för hållbart samhälle.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

•

Innebär minskade utsläpp från biltrafik.

•

Lyckat utfall innebär ökad integrering.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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I alla ärenden som togs upp i kultur- och fritidsnämnden
togs beslut enligt förslag, eller enligt förslag med tillägg.
Exempel på motivering:

34

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

•

Genom ett aktivt kultur- och fritidsliv.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

•

Studieförbund välkomnar alla och bidrar till lärande.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

•

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

•
•

Fritidsgården arbetar för integration och för att alla barn och unga ska få sin plats i samhället.
Slottet är en plats med syfte att vara tillgängligt för alla oavsett kön, klass och etnicitet.
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande
ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som
utgångspunkt finns riktlinjer för intern kontroll som
gäller kommunen och i tillämpliga delar även de kommunala fastighetsbolagen. Riktlinjerna är antagna av
kommunstyrelsen. Internkontrollen är en viktig del av
styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är
också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. De flesta risker kontrolleras eller åtgärdas
som en naturlig del i verksamheternas processer. Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas
och de kommunala bolagens återrapportering, utvärdera
kommunens samlade interna kontroll och bedöma om
det behövs några åtgärder.

På senare år har kommunen höjt ambitionen i internkontrollen. Numera beslutar kommunstyrelsen i slutet
av året om en grundläggande internkontrollplan inför
nästkommande år. Där framgår också vilka kontroller
som styrelsen bestämmer att alla nämnder ska genomföra. Utöver detta grundläggande beslut är avsikten att
kommunstyrelsen löpande under året ska besluta om
enskilda internkontroller när det finns anledning, till
exempel i samband med beredning eller inför beslut av
något ärende på styrelsens dagordning.
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Utvärdering av ekonomisk ställning
För verksamhetsåret 2020 redovisade kommunens
nämnder totalt ett underskott på närmare 11,8 mkr
jämfört med budget. Tabellen nedan redovisar de större
avvikelserna per nämnd. Se även avsnittet Räkenskaper
- Driftredovisning.

Verksamhet
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt nämnderna

Nettoavvikelse 2019, tkr

2 885

1 775

– 1 481

14

– 688

289

– 11 909

– 5 457

– 577

– 15 734

– 11 769

– 19 113

Finansen

24 619

– 497

Totalt kommunen

12 850

– 19 610

Kommunstyrelsen
Det sammanlagda resultatet för kommunstyrelsen 2020
blev ett överskott på närmare 2,9 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter består av politik,
kommunledningsadministration, kommunikations
enheten, ekonomienheten, HR och område kultur och
samhällsbyggnad.
Överskottet beror främst på att resultatet för om
rådet politik blev bättre än budgeterat, bland annat
för att budgeten för oförutsedda kostnader knappt har
utnyttjats, vilket gav ett överskott på drygt 500 tkr. Den
gemensamma nämnden för överförmyndarverksamhet,
där Flens kommun är värdkommun, hade klart lägre
kostnader än budgeterat. Det tillsammans med lägre
kostnader för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
gav ett överskott med 1,4 mkr.
Kommunens andel av Viadidakts och kollektiv
trafikens överskott för 2019 har utbetalats 2020 och har
bidragit till ett överskott på drygt 500 tkr.
Resterande del av överskottet beror bland annat på
sjukskrivningar och allmän återhållsamhet. Pandemin
har gjort att all verksamhet inte har kunnat utföras i den
planerade omfattningen.
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Nettoavvikelse 2020, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden lämnade ett underskott med närmare 1,5 mkr.
Förvaltningen överskred budgeten för bostads
anpassningar under våren och redovisade vid årets slut ett
underskott på drygt 1,6 mkr. Det tyder på att behovet är
stort av bostadsanpassningar i kommunen. Kostnaden för
bostadsanpassningar är hög och nämnden har överskridit
budgeten de senaste fem åren. Nämnden har påbörjat en
utredning av kostnader och rutiner.
Den nya redovisningslagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) innebär att plankostnader som
tidigare budgeterats som investering från och med 2020
redovisas som driftkostnader och försämrade därmed
årets resultat med –400 tkr. Underskottet för planarbetet
blev dock något lägre då verksamheten inte varit bemannad under en del av året.
Miljöverksamheten lämnade ett överskott med 500 tkr
mot budget. Överskottet beror på lägre personalkostnader
på grund av föräldraledighet, lång sjukskrivning och att
en tjänst var vakant i flera månader.

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

328

Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden redovisade ett underskott med 688 tkr mot
budget.
Badhuset tvingades hålla stängt under betydligt längre
perioder än vanligt. Säfstaholms slott hade budgeterat
för intäkter på 750 tkr, men slottet har helt eller delvis
hållits stängt och därför har intäkterna uteblivit. Lägre
kostnader för bland annat marknadsföring samt att övriga
verksamheter inom nämnden har följt budget gjorde att
underskottet inte blev ännu större.
Barn- och utbildningsnämnden
Årets resultat blev ett underskott med 11,9 mkr jämfört
med budget.
På grund av pandemin uppstod flera oförutsedda
utgifter 2020:
• Högre sjuklönekostnader än 2019 (totalt 2,0 mkr) på
grund av mer sjukdom och att personal uppmanats att
stanna hemma vid minsta symtom.
• Högre vikariekostnader än normalt av samma orsak
som ovan.
• När lärare undervisat på distans har det ändå krävts
personal på plats i klassrummet för att säkerställa
trygghet och arbetsro.
• Inköp av it-program för att snabbt kunna ställa om
till distansundervisning.
• Ökade kostnader för hygienartiklar för att minska
smittspridningen.
• Dyrare skolskjuts för att minska trängsel för särskole
elever.

Övriga händelser och åtgärder som medfört extra
kostnader:
• Arbetsmiljöanpassningar har gjorts för personal på
två skolor.
• Förvaltningen har inte kunnat göra besparingar på
lokalvård.
• Förvaltningen hade en återställningskostnad på
576 tkr när en förskolelokal lämnades.
• De besparingsåtgärder på 5,3 mkr som skulle genomföras under hösten har inte genomförts fullt ut.
• Ett tidigare besparingskrav på 3,5 mkr för gymnasieskolan lades tillbaka på förvaltningskansliet, vilket
påverkade kansliets resultat.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lagt upp en plan
för 2021, med en genomgång av alla verksamheter och
åtgärder.
Årets resultat per verksamhet:
• Grundskola inklusive individuella programmet (IM)
–4,8 mkr
• Förskola +264 tkr
• Kulturskola –35 tkr
• Central elevhälsa –212 tkr
• Grund- och gymnasiesärskola –1,7 mkr
• Förvaltningskansli –1,7 mkr
• Gymnasieskola –3,7 mkr

Utvärdering av ekonomisk ställning
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Socialnämnden
Nämnden har under året hämtat hem nästan hela det
ingående underskottet på 7,3 mkr i budget och lämnade
ett underskott på 577 tkr vid årets slut. Det ska jämföras
med underskottet på 15,7 mkr 2019. Det beror på en rad
kostnadssänkande åtgärder, en del extra statsbidrag med
anledning av covid-19 samt minskad efterfrågan under
pandemin. De åtgärder som socialnämnden beslutade
2020 väntas ge en sänkt kostnad på 12,2 mkr över ett
helt år.
Individ- och familjeomsorgen avslutade med ett
överskott med 671 tkr mot budget. Stora kostnadsposter
är tolkkostnader och inhyrd personal, som avslutades i
november. Förvaltningen hade också få placeringar på
HVB- och familjehem. Kommunens eget stödboende
bidrog till överskott inom externt köpta insatser. Den
negativa spiralen inom ekonomiskt bistånd har bromsats
genom ett intensivt arbete med att slussa medborgare
vidare till studier eller arbete, vilket har börjat ge resultat.
Funktionshinderomsorgen lämnade ett överskott med
1,8 mkr jämfört med budget. En elev- och praktiktjänst
bekostas av statsbidrag och vid frånvaro används ingen
vikarie. Bemanning har utökats på gruppbostäder på
grund av våld och hot. Barnkorttidshemmet har haft ett
antal avslutade insatser från vistelse till boendebeslut
men även nya beslut. Samarbetet mellan verksamheterna
för att använda personalresurserna på ett kostnadseffektivt sätt har även gynnat verksamheten och tryggheten,
genom personal som är kunnig och känd bland brukarna.
Förvaltningen har inte fått in alla intäkter från Försäkringskassan men de inkommer retroaktivt. Behovet av
ledsagar- och avlösarservice minskade under året på
grund av pandemin eftersom planerade aktiviteter inte
har kunnat genomföras.
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Äldreomsorgen avslutade med ett överskott med
1,4 mkr mot budget. I äldreomsorgen har nästan hela året
handlat om pandemin, vilket också gjort att utvecklingen
på enheterna har stannat av på grund av hög sjukfrånvaro utifrån alla rekommendationer att stanna hemma
vid symtom. Teamträffar och arbetsplatsträffar ställdes
in under våren men återupptogs via digitala möten och
mindre grupper under hösten. Personalen har dock tagit
del av många webbutbildningar. Introduktionsdagar för
vikarier genomfördes tidigt på våren för att säkerställa
tillgång till mer personal under pandemin och sommarledigheterna. Dagvården stängdes i mars men öppnade
i september. Personalen gick över till hemtjänstens
verksamhet och besöksrummet som inrättades efter
besöksförbudet. Inom särskilt boende har avdelningarna
arbetat med att skapa effektivare schema. Nämnden hade
ett visst bortfall av hyresintäkter på grund av tomma
lägenheter, men de används vid behov till korttidsplatser.
”Nyckelfri hemtjänst”-lås är installerade på 201 av 230
ställen. I dagsläget kan inte fler installeras då systemet
inte fungerar till fullo. Leverantören Tunstall är kontaktad men problemet kvarstår.
Förvaltningens integrationsarbete, som bekostas med
statliga bidrag, har pausats med hänsyn till rådande
situation och återupptas 2021. Boendeenheten Atlas
totala kostnader blev lägre än budgeterat. Med kreativitet
organiserade personalen flera aktiviteter för ungdomar
till betydligt mindre kostnader. Inköp och matlagning
analyserades månadsvis för att hitta bättre, hälsosammare
och billigare varor.
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Koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till
167,2 mkr (146,3 mkr 2019). Koncernens tillgångar var
1 150 mkr (1 117 mkr 2019), det vill säga knappt 1,2
miljarder, och de långfristiga skulderna knappt 740 mkr
(714 mkr 2019). Koncernen hade en skuldsättningsgrad
på 81 procent och en soliditet på 15 procent. Soliditeten
förbättrades från 13 procent 2019 och skuldsättningsgraden förbättrades från 83 procent. Kommunens inlösen
av pensioner 2018 påverkade nyckeltalen negativt både
2018 och 2019.
Inga ägartillskott, koncernbidrag eller utdelningar har
skett under året. Däremot har kommunfullmäktige beslutat
att en utdelning på 1,5 mkr ska göras från AB Vingåkershem till ägaren Vingåkers kommun. Utdelningen gjordes i
början av 2021 och tillgodoförs kommunens resultat 2021.

Årets resultat

Koncernens resultat

Kommunkoncernens resultat för verksamhetsåret 2020
uppgick till –11,2 mkr (–10,6 mkr 2019) efter eliminering
av interna mellanhavanden. I koncernredovisningen ingår
Vingåkers kommun, AB Vingåkershem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Det negativa resultatet hänger
samman med att både AB Vingåkershem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB redovisade underskott. Orsaken
är bland annat att engångskostnader uppstått i samband
med att dessa bolag övergått till komponentredovisning
enligt K3-modellen. Totalt har engångskostnader för nedskrivningar av bokförda värden och förlust vid avyttring
av fastigheter i samband med rivningar uppgått till drygt
21 mkr i dessa bolag under år 2020.
Bidrag, tillskott och utdelningar
Bolag

Ägartillskott

tkr

Givna

Koncernbidrag

Mottagna

Givna

Utdelning

Mottagna

Givna

Mottagna

Vingåkers kommun

0

0

0

0

0

0

AB Vingåkershem

0

0

0

0

0

0

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

0

0

0

0

Vingåker Vatten och Avfall AB

0

0

0

0

0

0

Tabellen nedan sammanfattar 2020 års transaktioner
som bolagen och kommunen haft sinsemellan. Totalt har
försäljning/köp gjorts till ett värde av 93,2 mkr (83,9 mkr
2019) där merparten avser lokalhyror. Borgensåtaganden

uppgick till 737 mkr (710 mkr), varav drygt hälften är
borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Du kan
läsa mer om borgensåtaganden i avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ställning.

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder
Bolag
(tkr)

Försäljning
Köpare

Räntor

Säljare Kostnader

Lån
Intäkt

Borgen

Givare Mottagare

Givare Mottagare

Vingåkers kommun

72 091

2 049

0

0

0

0

737 444

0

AB Vingåkershem

11 003

15 081

0

0

0

0

0

153 488

9 862

71 032

0

0

0

0

0

452 255

196

4 990

0

0

0

0

0

131 700

93 152

93 152

0

0

0

0

737 444

737 444

Vingåkers Kommun
fastigheter AB
Vingåker Vatten
och Avfall AB
Summa

Kommande år finns ett stort investerings- och upp
låningsbehov som kommunkoncernen gemensamt
behöver hantera inför kommande planperiod.
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Kommunens resultat

För verksamhetsåret 2020 redovisade kommunens nämnder och finansen totalt ett överskott på 12,9 mkr mot det
budgeterade resultatet som var ett nollresultat, vilket
gör att årets resultat motsvarar budgetavvikelsen. Efter
justeringar för ianspråktagna öronmärkningar och realisationsvinster uppgår kommunens resultat till 13,1 mkr.
(mkr)
Budgeterat resultat

2020

2019

0

7,8

Budgetavvikelse, totalt

12,9 – 19,6

Årets resultat

12,9 – 11,8

Ianspråktagna öronmärkningar

0,4

5,9

– 0,2

– 1,5

särskild löneskatt

0

7,7

Justerat resultat

13,1

0,3

Realisationsvinster
Synnerliga skäl, inlösen pensioner

Diagrammet nedan visar att kommunen redovisat
överskott 2016 och 2020, men underskott de tre åren
däremellan. Det stora underskottet 2018 beror på att
kommunen det året gjorde en förtida inlösen med 31 mkr
av ansvarsförbindelsen för pensioner, vilket belastade
resultatet. År 2019 hade kommunen 7,7 mkr i kostnader
för särskild löneskatt på denna inlösen, som påverkade
kommunens resultat negativt. De senaste tre–fyra åren
har resultaten också innehållit kostnader för tillfälliga
insatser i olika pågående projekt där kommunfullmäktige tidigare beslutat att använda tidigare års överskott
genom att öronmärka pengar till bestämda ändamål. Efter
justering för sådana kostnader har kommunens justerade
resultat enligt balanskravsreglerna varit positivt. Se även
avsnittet Balanskravsresultat.
(mkr)
30
20
10

12,9
27,9

0
–2,0

– 10

– 11,9

– 20
– 30
– 42

– 40
– 50

2016

2017

2018

2019

2020

De kommunala bolagens resultat
Vingåker Vatten och Avfall AB redovisade ett resultat
på +0,4 mkr efter finansiella poster, uppdelat på affärs
område VA (vatten och avlopp) med 0 mkr och på affärsområde renhållning med 0,4 mkr. Årets investeringar
uppgick till 31,2 mkr, varav merparten inom VA-verksamheten. För att säkra den framtida vattenproduktionen
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har bolaget investerat drygt 21 mkr i ledningsdragningar
av vatten-, spill- och råvattenledningar från Lyttersta
området. Som en följd av investeringarna har bolaget
ökat sina lån med 12 mkr under året.
AB Vingåkershem redovisade ett resultat på –8,8 mkr
efter skatt. Bolaget övergick under året till komponent
redovisning enligt K3-modellen. Det innebär främst att
alla fastigheter redovisas på ett mer rättvisande sätt än
tidigare med uppdelad avskrivningsperiod utifrån komponent. Under övergångsåret har det påverkat resultatet
negativt med 4,2 mkr.
Vingåkers Kommunfastigheter AB redovisade ett
resultat på –14,5 mkr efter skatt. Även detta bolag övergick till redovisning av komponenter enligt K3-modellen, så att fastigheterna redovisas mer rättvisande framöver, och under övergångsåret påverkade det resultatet
negativt med drygt 5 mkr. Bolaget har också i samband
med rivningen av den gamla skolan haft en engångskostnad för avyttring med drygt 11 mkr. Det bokförda
värdet för vissa fastigheter har skrivits ner eftersom det
bokförda värdet inte får vara högre än marknadsvärdet.
Fastighetsvärderingen har gjorts av en extern part.
Resultat övriga
Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR) redovisar ett positivt resultat på 323 tkr. Kommunbidraget från Vingåkers kommun till VSR uppgick
under år 2020 till 8,7 mkr.
Viadidakt, den gemensamma nämnden för vuxnas
lärande, arbetsmarknad och integration redovisar ett
underskott på 2,9 mkr, varav Vingåkers kommuns andel
är 618 tkr. I underskottet har nämnden tagit höjd för
en faktura på 3,0 mkr som bestridits gällande utbildningsinsatser. Under året har drygt 500 tkr motsvarande
Vingåkers medfinansiering av yrkesvux, återförts till
Vingåkers kommun, då staten har tillskjutit dessa medel.
Kommunbidraget från Vingåkers kommun till Viadidakt
uppgick under år 2020 till 14,4 mkr.
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Låneskuld
Låneskulden i koncernen uppgick till drygt 740 mkr vid
årets slut och merparten av lånen finns hos Vingåkers
Kommunfastigheter AB, 452 mkr. Vingåkers kommun
har ingen egen låneskuld. Däremot finns fullmäktige
beslut på några investeringar som kan behöva finansieras
genom lån. De kommunala bolagens låneskuld tryggas
genom kommunal borgen. Borgensramarna har ökat
de senaste åren i takt med ökade investeringsbehov
i de kommunala bolagen. Hösten 2020 genomförde
kommunen, de kommunala bolagen och Kommun
invest en gemensam workshop för att tillsammans gå
igenom kommunkoncernens upplåningsutrymme och
kommande investerings- och lånebehov i koncernen.
Kommunkoncernen har en kontokredit på 20 mkr. Saldot
var vid årets slut positivt, vilket innebär att krediten inte
behövde användas.
Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansierats med lån kallas
för skuldsättningsgrad och visar skuldernas storlek
i förhållande till de totala tillgångarna. Nyckeltalet
beskriver hur räntekänsliga koncernen och kommunen
är. Ju lägre skuldsättningsgrad, desto mindre ränte
känsliga är koncernen och kommunen. Vid årets slut var
koncernens skuldsättningsgrad 81 procent (83 procent
2019). Kommunens skuldsättningsgrad var 43 procent
2020 (49 procent 2019). Kommunens lösen av en del av
ansvarsförbindelsen för pensioner 2018 har försämrat
nyckeltalet. Även om kommunen inte har några lån har
den andra skulder, till exempel leverantörsskulder. Kommande investeringar och lånebehov påverkar nyckeltalet.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital, det vill säga utan
lån. Soliditeten visar kommunens och koncernens finansiella styrka på lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas förändring.
Kommunkoncernens soliditet uppgick vid årets slut till
15 procent, vilket var en förbättring jämfört med 2019.
Kommunens soliditet uppgick till 43 procent, också en
förbättring jämfört med år 2019 då den var 38 procent.
Kommunens lösen av en del av ansvarsförbindelsen för
pensioner påverkade nyckeltalet både för koncernen
och kommunen 2019. Enligt nu gällande redovisningsprinciper beräknas soliditetsmåttet exklusive den del
av pensionsavsättningen som redovisas under ansvars
förbindelser. Om man även räknar in ansvarsförbindelsen
blir kommunens soliditet negativ, –7 procent, som ändå
är en förbättring jämfört med samma period 2019 då den
var –13 procent. En utmaning för kommunkoncernen
framåt är att behålla och helst förbättra soliditeten.
Investeringsbehov och lånebehov påverkar nyckeltalet.
(procent)
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Likviditet
Likviditeten visar kommunkoncernens betalnings
förmåga på kort sikt. Koncernen behöver likvida medel
för att utjämna tidsglapp mellan in- och utbetalningar
och för att kunna ha en buffert vid oväntade händelser.
Kommunens likviditet är god, de likvida medlen
uppgick vid årets slut till 60 mkr. De negativa resultaten
från 2018 och 2019 har försämrat likviditeten.
Kommungemensamma poster – finansen
Inom den finansiella verksamheten redovisas sådant
som är kommungemensamma intäkter och kostnader,
bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader
för försäkringar och eventuella räntor.

Skatter och statsbidrag

Kommunens preliminära intäkter från kommunalskatt
för 2020 uppgick till 397 mkr, vilket var 239 tkr högre
än budgeterat. Justeringen av slutavräkningen av kom-

Kommunalskatt och generella statsbidrag 2020

munalskattemedel för 2019 medförde en kostnad på
2,2 mkr och den preliminära slutavräkningen för kommunalskatt för 2020 innebar en kostnad på 6,5 mkr, vilket
var 5,2 mkr mer än budgeterat.1 Fastighetsavgiften gav
206 tkr högre intäkter än budgeterat. De generella stats
bidragen i form av inkomstutjämning, kostnadsutjämning
och regleringsbidrag gav totalt 2,1 mkr mindre än budgeterat. Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande
gav kommunen knappt 1,1 mkr, vilket var ungefär som
budgeterat. När det gäller LSS-utjämningen uppgick
kommunens bidrag till 3,7 mkr, vilket var 3,1 mkr bättre
än budgeterat. Under året har riksdagen även beslutat om
extra tillskott på 3,1 mkr i januari och ytterligare 1,5 mkr
i februari. Därutöver har statligt stöd med anledning
av coronapandemin inneburit extra tillskott på 9,3 mkr
genom riksdagsbeslut i april och ytterligare 2,7 mkr
som beslutades i maj. Vidare fick kommunen 0,6 mkr i
extra tillskott kopplat till näringslivets möjligheter för
avsättning till periodiseringsfond. Totalt innebär alla
dessa poster att kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag blev högre än budgeterade 11,1 mkr.

Utfall

Budget

Avvikelse

397 296

397 057

239

20 368

20 162

206

136 568

137 941

– 1 373

27 454

28 005

– 551

(tkr)
Intäkter
Kommunalskatt, preliminära medel
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag

0

0

0

9 340

9 486

– 146

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2019

– 2 228

0

– 2 228

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2020

– 6 524

– 1 280

– 5 244

Statsbidrag, tillfälligt stöd, välfärdspengar

5 835

5 835

0

Flyktingmedel

1 057

1 100

– 43

Extra tillskott, riksdagsbeslut februari

1 539

0

1 539

Extra tillskott, riksdagsbeslut aviserat 20 januari

3 095

0

3 095

Extra tillskott, riksdagsbeslut aviserat 2 april

9 284

0

9 284

Extra tillskott, riksdagsbeslut aviserat 18 maj

2 653

0

2 653

566

0

566

3 736

627

3 109

610 039

598 933

11 106

0

0

0

610 039

598 933

11 106

Extra tillskott, avsättning till periodiseringsfond
LSS-utjämning
Summa intäkter
Summa kostnader
Totalt
* Uppgifter hämtade från SKR:s cirkulär 20:58.

1

Om slutavräkningen av skatten, som görs efter årets slut, ger lägre skatteintäkter än uppbokat i föregående års bokslut,

blir korrigeringen en kostnad i nästkommande års resultaträkning. Detta gällde både 2019 och 2020.
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Pensioner

Kommunens resultatpåverkande poster för pensions
kostnader uppgick 2020 till 39,9 mkr, se tabell nedan.
Det var drygt 6 mkr högre än 2019. Kostnadsökningen
beror på högre kostnader för pensionsförsäkringspremier.
Kommunen ska analysera detta närmare 2021 tillsammans
med KPA. Kostnaden för särskild löneskatt på den del av
ansvarsförbindelsen för pensioner som kommunen löste
in i förtid 2018 belastade år 2019 med 7,7 mkr.
Pensionskostnader
(tkr)

2020

2019

Årets utbetalda pensioner

9 023

9 886

Ränta på pensionsmedel

356

331

Försäkring pensionsskuld

9 839

3 613

Avgiftsbestämd ålderspension

11 487

11 235

Särskild löneskatt

7 726

6 590

Förändring avsättning pensioner

1 496

2 100

Summa pensionskostnad, tkr

39 927

33 755

Inlösen av pensioner/löneskatt

0

7 744

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att
det finns balans mellan kostnader och intäkter. Ett tydligt
nyckeltal är hur stor andel de löpande verksamhets
kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella
statsbidrag, den så kallade nettokostnadsandelen. De
senaste tre åren har kommunens kostnader ökat snabbare
än intäkterna. Det är en långsiktigt ohållbar ekonomisk
situation som inte ger utrymme för oförutsedda händelser, investeringar och framtida åtaganden.

2020

2019

Verksamhetens nettokostnader, tkr

597 937

Skatter och generella statsbidrag, tkr

610 039
98,0

Nettokostnadsandel, %

2020 var nettokostnaderna 98,0 procent av skatte
intäkterna. År 2020 blir inte helt rättvisande eftersom
skatteintäkter och generella statsbidrag inkluderar de
tillfälliga statliga stöd kommunen fått med anledning
av pandemin. Samtidigt finns både merkostnader och
intäktsbortfall med i verksamhetens nettokostnader, vilket
gör nyckeltalet svårt att värdera. Det som kan konstateras

2018

2017

2016

591 630

611 970

554 902

513 085

578 725

568 171

551 991

539 710

102,2

107,7

100,5

95,1

är att om nyckeltalet är över 100 procent går mer pengar
till verksamheterna än vad kommunen får in genom
skatteintäkter och generella statsbidrag. Pengarna in till
kommunen ska även räcka för att finansiera kommunens
kostnader för avskrivningar, finansiella poster och helst
också ge pengar över.
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Investeringar
Inom kommunkoncernen har flera större investerings
projekt slutförts 2020. Den nya fritidsgården som
Vingåkers Kommunfastigheter AB byggt i anslutning
till den nya högstadieskolan blev färdig för inflyttning
1 november. Bolaget slutförde även under våren upprustningen av Säfstaholms slott. Vingåker Vatten och
Avfall AB:s huvudsakliga investeringar hör ihop med
ledningsdragningarna till och från Lytterstaområdet. AB
Vingåkershem har rivit fastigheterna på Humlegatan och
började under hösten bygga nya hyreslägenheter i Högsjö.

Nämnd

Kommunens investeringar uppgick 2020 till 8,3 mkr.
Årsbudgeten uppgick till 13,7 mkr. Det är främst invest
eringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
som har genomförts, bland annat nya bryggor till bad
platsen i Högsjö, ramp vid badplatsen i Lyttersta, maskiner och matvagnar till kostverksamheten, asfaltering av
gator och vägar samt data- och digitaliseringsinvest
eringar. Vidare har 135 tkr i investeringar genomförts i
enlighet med önskemål som framkommit i samverkan
med landsbygdsgrupperna. Se även avsnittet Räken
skaper - Investeringsredovisning.

Beslut

Totalbelopp

Utfall

budget

2020
7 261

3 339

(tkr)
Kommunstyrelsen

KF § 124, 191124

10 600

Kultur- och fritidsnämnden

KF § 124, 191124

185

41

144

Samhällsbyggnadsnämnden

KF § 124, 191124, SBN § 101 191203

445

202

243

Barn- och utbildningsnämnden

KF § 124, 191124

600

567

33

Socialnämnden

KF § 124, 191124 och KF § 25 190420

1 841

243

1 598

13 671

8 314

5 357

SUMMA KOMMUNEN

Investeringar med synnerliga skäl
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan,
under 2016 och 2017 beslutat att vid behov finansiera
investeringar på ytterligare 67,3 mkr genom att ta nya lån
under åren 2016–2020, men en del projekt är avslutade.
Några påverkar endast likviditeten, som sluttäckning
av deponin, byggnation av ny återvinningscentral och
utveckling av Brene industriområde. 2015 visade det sig
att kommunens miljötillstånd för deponin gör det möjligt att ta emot täckmassor från externa företag. Det ger

KF

kommunen ett tillskott av årliga intäkter, vilket har gjort
att avsättningen för deponin vid årets slut uppgick till
31,6 mkr. Dessa medel finns avsatta i balansräkningen.
Beloppet för återstående projekt med synnerliga skäl
i investeringsbudgeten uppgick 2020 till totalt 37,7 mkr
(se tabellen nedan). Vid årets slut hade kommunen använt
2,6 mkr. I nuläget har kommunen inte tagit några nya
lån. Flertalet av projekten som redovisat kostnader 2020
är nu slutförda. Se även avsnittet Räkenskaper - Investeringsredovisning.

Beslut

(tkr)

KF-beslutat

Utfall

Utfall

totalbelopp

2016–2019

2020

Återstår

§ 24 den 18/4 2016

Extra satsning asfaltering

4 000

3 898

102

0

§ 24 den 18/4 2016

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten

8 300

597

8

7 695

§ 24 den 18/4 2016

Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån

8 000

342

0

7 658
170

§ 24 den 18/4 2016

Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden

170

0

0

§ 24 den 18/4 2016

Skatehallen 2016–2017, Magasinet

700

674

20

6

§ 18 den 13/3 2017

Nytt ekonomisystem

2 500

2 039

24

437

§ 69 den 26/6 2017

Slottsskoleprojektet

12 800

8 090

1 151

3 559

§ 70 den 26/6 2017

Slottsprojektet Säfstaholms slott

SUMMA

44

Återstår

1 200

155

1 308

– 263

37 670

15 795

2 613

19 262
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Slutsatser om resultat och ekonomisk ställning
Verksamhetsåret 2020 var ett annorlunda år som fick
konsekvenser för kommunkoncernens verksamhet och
ekonomi.
Koncernens resultat försämrades jämfört med före
gående år och den främsta orsaken är de engångskostnader som uppstått i samband med att AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB övergått till
komponentredovisning enligt K3-modellen. Koncernens nyckeltal för soliditet och skuldsättningsgrad har
återhämtat sig från den försämring som kommunens
inlösen av en del av pensionsåtagandet medförde 2018
och 2019. Under 2021 kommer kommunen att ta fram ett
antal långsiktiga finansiella mål för kommunkoncernen,
för eventuellt beslut i samband med budget för 2022.

Budgetföljsamhet

Kommunens resultat innehåller både kostnadsposter
och intäktsbortfall som kan härledas till den pågående
pandemin. Socialnämnden har återsökt de merkostnader
de haft och fått beviljat hela det återsökta beloppet på
7,5 mkr från staten. I barn- och utbildningsnämndens
underskott på 11,9 mkr ingår extrakostnader på totalt
2,7 mkr som hänger samman med pandemin, bland
annat vikariekostnader och inköp av material. Kulturoch fritidsnämnden tappade intäkter i samband med att
både badhuset och slottet var stängda. Intäktsbortfallet
är större än de kostnadsminskningar stängningarna
medfört. Samhällsbyggnadsnämnden hade också lägre
intäkter än budgeterat beroende på att inspektioner och
tillsynskontroller inte kunnat genomföras. Samtidigt har
den finansiella verksamheten fått högre intäkter genom
de tillfälliga statliga bidragen.
När det gäller budgetföljsamheten har några nämnder
lyckats bättre än andra av olika anledningar, bortsett
från pandemin. Barn- och utbildningsnämnden har en
tuff utmaning att minimera budgetunderskotten framåt.
Det visade sig under senhösten att det åtgärdsprogram
nämnden beslutat om inte fått den önskade effekten 2020.
Kostnaderna för gymnasieskolan är svåra för barn- och
utbildningsnämnden att påverka då kommunen genom
samverkansavtal köper den verksamheten från andra kommuner och privata aktörer. Alla nämnder fortsätter arbetet
för att nå en ekonomi i balans till planperiodens slut 2022.

Utmaningar framåt

Det är ett tufft ekonomiskt läge kommunen och de kommunala bolagen står inför. Behoven av investeringar i
infrastruktur och bostäder gör att koncernen behöver
prioritera investeringar och hantera finansierings
behoven. Det är en utmaning att både gasa och bromsa
samtidigt som kommunen behöver satsa på att både
behålla och locka nya invånare. Fler invånare ställer
krav på kommunal verksamhet men ger samtidigt högre
skatteintäkter och generella statsbidrag, samtidigt som
investeringar kostar pengar. Under 2020 har de långfristiga skulderna i koncernen ökat med drygt 25 mkr.
Vingåkers Kommunfastigheter AB står för den största
låneskulden, 452 mkr, vilket är 61 procent av koncernens
upplåning.
De senaste årens budgetbeslut i kommunen har inte
kompenserat nämnderna för de kostnadsökningar som
skett inom löner och hyror med mera. Det har ställt
krav på nämnderna att besluta om åtgärdsplaner för en
ekonomi i balans. Även budgeten för 2021 innehåller
endast marginella uppräkningar, vilket gör att detta
arbete måste fortsätta. Det är en avvägning att behålla
det långsiktiga perspektivet och inte fastna i åtgärder
som ger ekonomisk effekt på kort sikt, men som kanske
inte är den bästa lösningen på längre sikt.
Ur ett medborgarperspektiv behöver kommunen
och de kommunala bolagen fortsätta ha ett gemensamt
helhetsperspektiv på verksamhet och ekonomi för en
fortsatt ekonomi i balans framåt.
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år uppstår
ett underskott som kommunen måste återställa inom de
tre påföljande åren. Balanskravet gäller kommunens
nämnd- och förvaltningsorganisation.
Kommunen redovisade ett överskott på 12,9 mkr.
Efter justeringar för realisationsvinster i samband med
fastighetsförsäljningar på 159 tkr uppgick årets balans
kravsresultat till 12,7 mkr. Kommunfullmäktige har
tidigare beslutat att använda öronmärkta medel (eget
kapital) för kostnader som hänger samman med Slottsskoleprojektet. De kostnader på 391 tkr som uppstod i
detta projekt för flytt till den nya skollokalen belastade
därför inte det justerade resultatet. Kommunens justerade resultat uppgick därefter till 13,1 mkr jämfört med
0,3 mkr 2019. Kommunfullmäktige beslutade att inte
återställa det negativa balanskravsresultatet från 2019.
Balanskravsutredning (tkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: Alla realisationsvinster
Årets balanskravsresultat

2020

2019

12 850 – 11 852
– 159

– 1 513

12 690 – 13 365

Reservering av medel till resultat
utjämningsreserv (RUR)

– 489

Kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) som
efter kommunfullmäktiges beslut kan användas under
en lågkonjunktur om kommunen samtidigt redovisar
ett underskott mot balanskravet. Syftet med RUR är
att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att
senare, under vissa förutsättningar, kunna utnyttja den
när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR syftar
till att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget
över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för
verksamheterna. Fullmäktige har i sina riktlinjer för god
ekonomisk hushållning beslutat om hur regelverket ska
tillämpas i kommunen.
Kommentarer till årets balanskravsutredning:
• Det fanns inget tidigare underskott att återställa eftersom de justerade resultaten tidigare år var positiva.
• Intäkterna justerades för realisationsvinster på 159 tkr.
• Resultatet innehöll en realisationsförlust på 365 tkr för
kommunens innehav av andelar i Förenade Småkommuners Försäkringar AB som upplöstes under året.
• Kommunen reserverade 489 tkr till resultatutjämningsreserven.
• Efter årets reservering som kommunfullmäktige
beslutar om i samband med fastställandet av års
redovisningen uppgår RUR till 10,6 mkr.

0

Årets balanskravsresultat efter
reservering till RUR

12 201 – 13 365

Återgår öronmärkning: Sociala
investeringar
Återgår öronmärkning: Projekt

0

2 290

391

3 637

0

7 744

12 592

306

Återgår synnerliga skäl, löneskatt
inlösen pensioner 2018
Justerat resultat
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Väsentliga
personalförhållanden
Den kommunala verksamheten är personalintensiv.
Därför är medarbetarna och arbetet med personalfrågor
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den
kommunala servicen. Förväntningarna från invånarna på
tillgänglighet, tekniska och individanpassade lösningar
ökar. Det ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering
som möjlighet till vidareutbildning.
Antalet medarbetare med tillsvidareanställning i
kommunkoncernen var 756, varav 725 i Vingåkers
kommun, 23 i Vingåkers Kommunfastigheter AB, 8 i
AB Vingåkershem och 0 i Vingåker Vatten och Avfall
AB. Personalen som arbetar för Vingåker Vatten och
Avfall AB är anställda i driftbolaget Sörmland Vatten
och Avfall AB. Av de tillsvidareanställda var 598 kvinnor
och 158 män. I koncernen var således 79 procent av de
tillsvidareanställda kvinnor.
Sjukfrånvaron ökade kraftigt i vissa verksamheter
och slutade på cirka 11 procent. I de helägda kommunala bolagen sjönk sjukfrånvaron och hamnade på drygt
5 procent.
Redovisningen nedan avser enbart Vingåkers kommun som arbetsgivare.
Antalet anställda ökade, fler erbjöds heltid och den
genomsnittliga sysselsättningsgraden var oförändrad.
Personalomsättningen minskade och medelåldern sjönk.
Sjukfrånvaron ökade markant på grund av covid-19,
och de intermittent anställda nyttjades i något större
utsträckning. Kompetensbehovet var fortfarande stort i
alla verksamheter.
Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i
kommunen och behöver kontinuerligt anpassa organisationen efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög
kvalitet till medborgarna, vilket ställer krav på organisationen att vara flexibel och beredd att möta framtiden på
nya sätt med nytt tänkande. Medarbetarnas engagemang
och kompetens borgar för kvalitet i verksamheten.
Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete med arbetsgivarpolitiska och
arbetsmiljöfrämjande insatser. Den ska även bidra
till att de personalekonomiska frågorna analyseras
per verksamhetsområde och vägs in i den samlade
verksamhetsplaneringen för kommande år. Uppgifterna
har i huvudsak hämtats ur kommunens personalsystem.
Om inget annat anges avser värdena den 31 december
respektive år.

Anställningar
Den 31 december var 725 personer tillsvidareanställda.
Antalet ökade totalt med 6. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen stod för den största ökningen med
6 fler tillsvidareanställda, en ökning med drygt 8 procent. (Antalet tillsvidareanställda varierade från månad
till månad, siffrorna avser exakt mätdata 31 december
respektive år.)
Förvaltning

2020 2019 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

265

268

256

40

39

39

Kultur- och samhälls
byggnadsförvaltningen

78

72

73

Socialförvaltningen

342

340

341

Totalt

725

719

709

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Vingåkers kommun hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad för de tillsvidareanställda om 94,7 procent av
heltid. Skillnaden mellan förvaltningarna var små. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat de senaste
åren, men var i princip densamma som 2019.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad procent
Förvaltning

2020 2019 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen

95,99

96,3

96,3

100

100

100

Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhälls
byggnadsförvaltningen

94

94,6

92,4

Socialförvaltningen

93,13

93,1

92,6

Totalt

94,68

94,8

94,3

Heltid och deltid
Antalet heltidsanställda ökade med 3. Drygt 86 procent
var anställda på heltid. Därutöver hade ett antal av social
förvaltningens medarbetare lägre sysselsättningsgrad än
önskat och arbetade därför heltid.
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Förvaltning

2020

2019

2018

Heltid

Deltid

Heltid

Deltid

Heltid

Deltid

272

43

276

44

257

44

49

0

50

0

56

0

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

16

70

17

65

66

22

Socialförvaltningen

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

287

162

278

125

270

123

Totalt

624

275

621

234

649

189

Medelålder

Löner

Medelåldern för kommunens anställda sjunker årligen
och var vid årsskiftet 46,5 år, att jämföra med 2010 då
den var 58 år.

År 2020 arbetades 156 054 (173 135) timmar av så kallade intermittent anställda (timanställda). Det motsvarade
cirka 91 (101) årsarbetare. Antalet arbetade intermittenta
timmar minskade med cirka 10 årsarbetare.

Lönerevisionen genomfördes per den 1 april och den
1 november. På kommunnivå höjdes lönenivån med
cirka 2,5 procent, i enlighet med budgeterade löne
ökningsmedel. Den genomsnittliga lönen för alla
anställda (exklusive revisionen) höjdes med 2,2 procent. Medellönen var 30 361 kr, för kvinnor 30 122
och för män 31 278 kr. Kvinnors löner var i genomsnitt
96,3 (94,5) procent av männens. En lönekartläggning
genomfördes och handlingsplaner för jämställda löner
upprättades.

Personalomsättning

Extra utbildning

Personalomsättningen var hög, men sjönk något från
13 till 12 procent. Antalet nyrekryterade tillsvidareanställda var 91 (93). Det kan jämföras med 2010,
då kommunen rekryterade 48 tillsvidareanställda och
personalomsättningen var 8 procent. Med nuvarande
personalomsättning byts kommunens samlade kompetens ut vart åttonde år. Totalt rekryterade kommunen 268
medarbetare med olika anställningsformer, exklusive
intermittent anställda.

En extra, fyraårig utbildningsinsats påbörjades hösten
2018 för att få fler behöriga lärare. Ett tiotal outbildade
pedagoger kan komplettera sin utbildning med delvis
bibehållen lön för att bli behöriga. Satsningen beräknas
kosta 1 mkr extra per år. Den finansieras via centralt
avsatta medel för attraktiv arbetsgivare och beslutas av
personalutskottet.

Intermittent anställda (2019 inom parentes)

Kompetensförsörjning och rekrytering
Svårigheten med att rekrytera vissa kompetenser kvarstod. Läget förbättrades dock i och med kommunens
medvetna satsningar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är att andelen behöriga lärare ökade
från 63,2 procent läsåret 2018/2019 till 73,3 procent inför
skolstarten i augusti 2019.
Arbetet med Vingåkers kommun som arbetsgivarvarumärke fortgick. En del består av att medverka på
arbetsmarknads- och rekryteringsmässor vid universitet
och högskolor. Kommunen arbetar aktivt och proaktivt
via sociala medier och prövar alternativa vägar för att
hitta rätt kompetens.
Rekryteringsläget var fortfarande ansträngt med
problem att se till att ha rätt kompetens för kommunens
uppdrag. Det gällde bland annat pedagoger, specialister,
socialsekreterare, vissa chefer, undersköterskor och
sjuksköterskor.
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Sjukfrånvaro – aktiva åtgärder

•
•
•
•
•
•
•
•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet strukturerades
med systematiska uppföljningar och analyser av dem.
Chefsutbildning om arbetsmiljö genomförs kontinuerligt.
HR-strategerna gör kontinuerliga rehabronder med
alla chefer, där man går igenom alla ärenden.
Kommunen införde rapporteringssystemet KIA för
arbetsmiljöavvikelser.
Rehabiliteringssystemet Adato underlättar chefernas
arbete i vardagen och används även som analys- och
uppföljningsverktyg.
Företagshälsovården används proaktivt för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.
Regelbundna uppföljningar av riskbedömningar och
handlingsplaner i samband med pandemin genom
fördes med stöd från HR-enheten.
Friskvårdsbidraget höjdes till 2 000 kr 2019.

Friskvårdsbidraget nyttjades av totalt 382 medarbetare
eller 53 procent, där 42 procent använde det till olika former av gymkort, 25 procent till massage eller osteopati
och cirka 11 procent till badhus. Det var en liten minskning, som sannolikt berodde på pandemin; medarbetarna
har valt andra alternativ, som utomhusaktiviteter. Den
totala kostnaden är dock konstant drygt 600 tkr per år.

Sjukfrånvarokostnader
Sjukfrånvaron kostar stora summor varje år. Kommunen betalar ut sjuklön om cirka 11 mkr, därtill kommer
kringkostnader i form av semesterlön, personalkringkostnader med mera. Kommunens faktiska kostnader
för sjukfrånvaron uppgår till minst 18 mkr per år. Då
är inte produktionsbortfall, vikariekostnader, introduktionskostnader med mera medräknade. Nedan visas
preliminära belopp för respektive förvaltning hämtade
från kommunens rehabsystem.

Förvaltning

Antal sjukdagar

Total kostnad

14 071

6 463 804

809

626 822

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

3 804

1 574 922

Socialförvaltningen

20 181

10 607 385

Totalt

36 512

18 326 874

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid
I bokslutet redovisas sjukfrånvaro för tillsvidareanställda
i den form som Sveriges Kommuner och Regioner fastställt. Den innefattar all sjukfrånvaro som andel av all
tillgänglig arbetstid, det vill säga tid som arbetsgivaren
kunnat påverka, och är uppdelad på korttidsfrånvaro
(mindre än 60 dagar) och långtidsfrånvaro. Den totala
sjukfrånvaron ökade med mer än 2 procentenheter jämfört med 2019.
Sjukfrånvaron i barn- och utbildningsförvaltningen
fortsätter öka, år 2020 med oroväckande drygt 2 procent
enheter. Orsaken var pandemin. Socialförvaltningens
sjukfrånvaro ökade av samma anledning med 4 procent
enheter.

Grupp, procent

2020 2019 2018 2017 2016

Över 60 dagar

35,49 39,11 39,33 44,42 45,40

–29 år

8,99

7,52

6,46

8,12

7,24

30–49 år

10,76

7,93

7,50

7,59

8,30

50– år

11,84

8,72

9,10

8,70

9,14

Kvinna

12,13

9,12

9,20

9,31

9,86

7,15

5,07

4,56

3,73

3,44

11,08

8,28

8,30

8,24

8,76

Man
Totalt

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
Förvaltning

2020 2019 2018 2017 2016

Barn- och utbildnings
förvaltningen

9,74

8,27

8,11

5,01

7,27

3,45

3,98

3

4,02

1,43

byggnadsförvaltningen

10,41

8,45

5,18

6,92

10

Socialförvaltningen

13,03

8,97 11,09 10,06

8,52

Totalt

11,08

8,28

8,76

Kommunlednings
förvaltningen
Kultur- och samhälls

8,30

8,24

Väsentliga personalförhållanden

341

49

Förväntad utveckling
Konjunkturen i Sverige väntas bli starkare 2021, enligt
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Precis som
avslutningen på 2020 väntas återhämtningen dock bli
svag i början av året och den går nu på sparlåga till följd
av pandemins andra våg. Avgörande för utvecklingen
är naturligtvis hur smittspridning, vaccinationsprogram
och restriktioner fortlöper världen över. SKR bedömer
att osäkerheten i prognoserna är högre än normalt, även
om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. Den
prognos över skatteunderlagstillväxten som SKR redovisade i februari 2021 är den lägsta på tio år, som en effekt
av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst.

Vingåkers ekonomi på sikt
Vårens utbrott av coronapandemin fick konsekvenser
för både verksamhet och ekonomi som med stor sanno
likhet kommer att påverka kommunen under lång tid
framöver. Detta i ett läge när kommunens ekonomiska
situation redan är ansträngd. Alla nämnder har beslutat
om åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar för en
ekonomi i balans vid planperiodens slut (2022).
Regeringens höstbudget (budgetpropositionen 2021)
innehöll mer generella statsbidrag till kommunerna
och även riktade statsbidrag till äldreomsorgen och för
Äldreomsorgslyftet utöver de statsbidrag som tidigare
aviserats. För Vingåkers del innebär det 6,2 mkr mer i
generella statsbidrag och 4,6 mkr för äldreomsorgssatsningen samt 1,8 mkr för Äldreomsorgslyftet, totalt ett
tillskott på drygt 12 mkr 2021.
Kommunen har ännu ingen koncernbudget, därför
redovisas endast kommunens budget och flerårsplan
nedan. För åren 2022 och 2023 görs beräkningar för
skatteintäkter och statsbidrag, avskrivningar, räntor samt
övriga finansiella poster. I övrigt görs budgetförändringar
för verksamheten för ett år i taget.
Verksamhet, mkr
Verksamhetens intäkter, mkr
Verksamhetens kostnader, mkr

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

150,7

124,3

124,3

124,3

– 737,6

– 728,0

– 734,4

– 736,5

Avskrivningar

– 11,1

– 12,0

– 12,0

– 12,0

Skatteintäkter och statsbidrag, mkr

610,0

619,9

629,3

641,5

0,7

2,0

2,0

2,0

Finansnetto, mkr
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Bokslut 2020

Årets resultat, mkr

12,9

6,2

9,1

19,2

Pågående och planerade investeringar, mkr

10,9

17,0

13,9

13,9
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För 2021 har kommunfullmäktige beslutat om en budget
som ger ett positivt resultat på 6,2 mkr och för åren 2022
och 2023 beräknas resultatet för kommunen bli 9,1 mkr
respektive 19,2 mkr enligt flerårsplanen. Budgeten för
2021 är beräknad på en befolkningsmängd på 9 125
personer (1 november 2020). Den faktiska folkmängden
uppgick till 9 153 personer, 28 personer fler. Detta tillsammans med den senaste skatteunderlagsprognosen
från SKR i februari 2021 ger kommunen 11,3 mkr mer
i skatteintäkter och statsbidrag 2021 än vad som låg
till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget
2021 i november 2020. Även för åren 2022 och 2023
förutspås mer skatteintäkter och generella statsbidrag än
vad som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut
i november 2020.
Kommunens bolag, främst fastighetsbolagen, har haft
en hög investeringsnivå de senaste åren som fortsätter
under planeringsperioden. Investerings- och lånebehovet
i kommunkoncernen är därför stort och gemensamma
prioriteringar är nödvändiga för att kunna finansiera

investeringar med nya lån. Kommunkoncernen har
redan idag en hög skuldsättningsgrad. Långsiktighet och
helhetsperspektiv i planeringen är en nödvändighet. En
gemensam workshop med representanter från kommunen, de kommunala bolagen och Kommuninvest hölls
under hösten. I början av 2021 har kommunen börjat ta
fram långsiktiga finansiella mål för kommunkoncernen.
Kommunens likviditet är, trots det ekonomiska läget,
fortfarande relativt god, men de senaste årens negativa
resultat och kommunens inlösen av en del av ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat likviditeten.
Kommunen har i nuläget inga lån, däremot finns lån i de
kommunala bolagen, som kommunen gått i borgen för.
Trots underskotten för flera av nämnderna 2020
blev kommunens resultat ändå positivt tack vare statliga bidrag. Med de statliga tillskott som aviserades i
höstbudgeten ser läget något ljusare ut framöver, men
det innebär inte att den ekonomiska situationen är löst.
Prioriteringar och tuffa beslut kommer att krävas för att
kommunen ska nå en ekonomi i balans.

Förväntad utveckling
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Kommunchefen om faktorer som
påverkar den förväntade utvecklingen
Huvudrubriken för detta avsnitt, förväntad utveckling,
är egentligen olyckligt vald. Osäkerhetsfaktorerna är så
många och stora att det är svårt att ha en välgrundad uppfattning om vad som väntas ske, vilket framgår nedan.
Befolkningsutveckling
Befolkningsförändringar är en av de viktigaste faktorerna
som påverkar kommunens verksamheter. Osäkerheten
om utvecklingen är dock stor. De analyser som kommunen har tagit fram bygger på två huvudscenarion (inte
prognoser). Det ena innebär att kommunen och privata
aktörer genomför det som diskuteras när det gäller att
skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder. Om
alla sådana planer förverkligas och inflyttare från andra
kommuner flyttar in i dessa bostäder kan skatteintäkterna
öka väsentligt. Hur stor ökningen blir beror naturligtvis
på skattekraften hos dem som flyttar in, och det går inte
att förutsäga.
Andra faktorer och scenarion talar för att befolkningen
kommer att minska. Det kan få stora negativa konsekvenser för kommunens förmåga att driva en professionell
verksamhet.
Arbetsmarknad
Utvecklingen på arbetsmarknaden är en annan viktig faktor som också är svår att förutsäga. Sörmland i stort och
Vingåker specifikt har sedan lång tid stor arbetslöshet.
Coronapandemin har slagit väldigt olika hårt i olika
branscher och vad det kommer att innebära de närmaste
åren är svårt att säga. Att utmaningarna är fortsatt stora
är dock tydligt. Samtidigt har kommunen en styrka i sin
relativa litenhet. Jämförelsevis små, lyckade insatser
eller positiva förändringar kan få stort genomslag på
sysselsättningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de strategiskt viktigaste
frågorna både internt i kommunen och i hela bygden.
Även här är det svårt att förutse utvecklingen. Både kommunen och näringslivet måste fortsätta arbeta kreativt för
att matcha kompetens och arbetsuppgifter. Kommunen
bedriver 2021 ett projekt som handlar om just detta.
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Digitalisering
Alla pratar om digitalisering, men vad begreppet egentligen innebär är ofta oklart. Vingåkers kommun har i
flera år arbetat hårt för att öka antalet fiberuppkopplade
fastigheter. Det är avgörande för att kunna hämta hem
vinsterna med digitaliseringen. Det är många aktörer
som arbetar med att öka digitaliseringen i Sverige och
att ta fram tjänster som den möjliggör. Det är dock svårt
att förutspå en förväntad utveckling, men självklart
fortsätter kommunen arbeta med detta.
Infrastruktur
Infrastruktur är ett annat bra exempel på grundförutsättningar som kraftigt påverkar utvecklingen i kommunen, men som är svårt att förutsäga. Vägbyggen och
antalet tågstopp är två sådana exempel. Kommunen har
sällan beslutsrätt i dessa frågor men satsar mycket tid
på att påverka dem som har det.
Andra exempel på viktig infrastruktur är ledningssystemet för vatten och avlopp. Behovet att ersätta gamla
ledningar är stort och kostsamt. Dessutom riskerar dessa
frågor att bli begränsande för nybyggnation av bostadsområden, eftersom det är både dyrt och tar lång tid att
dra nya ledningar.
Folkhälsa
Sörmland har nationellt sett sämre folkhälsa än många
andra län och Vingåker har sämre folkhälsa än andra
kommuner i länet. Denna fråga och de ovanstående
hänger dessutom ihop och påverkar varandra. Om
andelen sysselsatta ökar och skolbetygen förbättras,
förbättras också folkhälsan. Svårigheten att förutse
utvecklingen förstärks av sådana samband.

Ralf Hedin, kommunchef
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Resultaträkning
Koncern

Kommun
Budget

(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not

2020

2019

2020

2020

2019

3

206 678

214 632

150 690

119 697

159 462

4, 26

– 772 330

– 770 177

– 737 565

– 709 635

– 740 921

0

– 7 744

0

0

– 7 744

5

– 54 300

– 29 182

– 11 061

– 11 007

– 10 171

– 619 952

– 584 727

– 597 937

– 600 944

– 591 630

varav jämförelsestörande kostnad,
inlösen pensioner
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

388 544

393 734

388 544

395 777

393 734

Generella statsbidrag och utjämning

7

221 495

184 991

221 495

203 156

184 991

– 9 913

– 6 002

12 103

– 2 011

– 12 905
1 974

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

8

1 737

1 978

1 725

2 298

Finansiella kostnader

9

– 7 450

– 6 023

– 978

– 287

– 921

– 15 626

– 10 047

12 850

0

– 11 852

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

54

10

4 460

– 513

0

0

0

– 11 166

– 10 560

12 850

0

– 11 852
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Balansräkning
Koncern
(tkr)

Kommun

Not

2020

2019

2020

2019

11
12

791 592
171 553

747 348
136 200

92 157
36 152

94 548
34 039

13
14

16 456
129
979 730

16 679
1 847
902 074

75 278
0
203 587

76 141
1 573
206 301

15

6 984
6 984

7 394
7 394

6 984
6 984

7 394
7 394

16
16
17
18

517
299
74 343
88 601
163 760

372
150
67 915
138 849
207 286

517
299
54 608
59 941
115 365

372
150
41 315
74 024
115 861

1 150 475

1 116 754

325 937

329 555

167 240
– 11 166
167 240

146 278
– 10 560
146 278

139 711
12 850
139 711

126 861
– 11 852
126 861

20
20

13 441
42 275
55 716

11 945
30 457
42 402

13 441
31 612
45 053

11 945
27 926
39 871

21
22

739 509
188 010
927 519

713 743
214 331
928 074

0
141 174
141 174

0
162 823
162 823

1 150 475

1 116 754

325 937

329 555

23

130 658

136 355

130 658

136 355

23
24
25

31 698
5 745

33 080
5 915

0

0

31 698
743 189
723 471

33 080
716 314
243 840

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsverksamhet
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital
därav årets resultat
Summa eget kapital

19

Avsättningar
Pensioner (inklusive särskild löneskatt)
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Borgensåtagande
Hyresavtal

Räkenskaper
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Kassaflödesanalys
Koncern*
(tkr)

Not

Kommun

2020

2020

2019

– 11 166

12 850

– 11 852

54 300

11 061

10 171

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

27

Justering för gjorda avsättningar

28

13 314

5 181

472

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

29

– 21 728

3 144

1 348

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

34 720

32 236

139

Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar

– 6 428

– 13 293

4 783

– 294

– 294

1 660

– 26 321

– 21 649

– 6 732

1 677

– 3 000

– 150

– 79 597

– 10 925

– 18 962

141

0

– 1 600

0

Ökning (–)/minskning (+) förråd/lager
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

– 223

Försäljning av finansiella tillgångar

2 000

0

463

716

– 79 820

– 9 921

– 18 246

25 766

0

0

0

0

Amortering revers
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

1 718

– 1 573

– 500

27 484

– 1 573

– 500

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Bidrag till statlig infrastruktur

411

411

411

Kassaflöde

411

411

411

– 50 248

– 14 083

– 18 485

138 849

74 024

92 509

SUMMA KASSAFLÖDE
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

88 601

59 941

74 024

– 50 248

– 14 083

– 18 485

* För koncernen redovisas ingen kassaflödesanalys för 2019 då jämförelsetal för 2019 saknas i underlagen från AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB. Dessa bolag har under 2020 övergått till komponentredovisning enligt K3-modellen.
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Nothänvisningar
Not 1 Redovisningsprinciper

Ett arbete har under 2020 pågått för att sammanställa en

Från och med den 1 januari 2019 gäller den nya kommunala

systemdokumentation. Det finns ett utkast till dokument

bokförings- och redovisningslagen, KBRL (Lag 2018:597).

som under våren 2021 kommer att lämnas för information

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har rollen som

till kommunstyrelsen. Till det nya ekonomisystemet som är

normgivande organ och har till uppgift att utveckla god

i drift sedan 1 januari 2018 finns flertalet rutinbeskrivningar

redovisningssed. De utarbetar rekommendationer i redo

och lathundar. Dessa finns lagrade elektroniskt utifrån vilket

visningsfrågor som är av principiell betydelse eller av större

moment i ekonomisystemet det gäller. Vidare finns process

vikt och tolkar vad som är god redovisningssed för kommu

beskrivning över de integrationer från övriga system som

ner, regioner och kommunalförbund. Dessa rekommendatio

ekonomisystemet behöver ”prata” med.

ner ska kommunen följa.
Kommunens redovisning har i huvudsak skett enligt god
redovisningssed – i överensstämmelse med den nya redo

Komponentavskrivningar

visningslagen samt RKR:s rekommendationer.

Enligt RKR R4 ska komponentavskrivningar tillämpas från

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncern

och med räkenskapsåret 2014. Väsentliga skillnader i för

företag:

brukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i
en materiell anläggningstillgång måste beaktas och ska där

Bolag

Ägarandel

AB Vingåkershem

100 %

Vingåkers Kommunfastigheter AB

100 %

Vingåker Vatten och Avfall AB

100 %

med skrivas av separat, så kallad komponentavskrivning. För
varje investering görs en individuell prövning.
Kommunen har infört komponentavskrivningar från och
med 2018 på nya investeringar. I ekonomisystemet hante
ras detta via anläggningsregistret. Under 2018 beslutade

Inga förändringar i sammansättningen av kommun
koncernen har skett under räkenskapsåret.
I koncernens resultat- och balansräkning ingår ovan

kommunfullmäktige om en investeringspolicy och kommun
styrelsen antog i samband med det riktlinjer för investeringar.
I bilaga till riktlinjerna finns rutin för komponentindelning.

nämnda bolag. Interna mellanhavanden har eliminerats så

Avskrivningstiden skiljer sig mellan olika komponenter från

långt det är möjligt och kommunens redovisningsprinciper

fem år och uppåt.

har varit vägledande.
Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kommunen avviker till viss del från god redovisningssed
när det gäller komponentavskrivningar, eftersom tillämpning

ingår inte i de sammanställda räkenskaperna då kommunens

en påbörjades först 2018 och endast avser nya investeringar

andel av kommunbidraget uppgår till 20,76 procent.

från och med 2018.
De kommunala bolagen AB Vingåkershem och Ving

Avvikelser från god redovisningssed
Systemdokumentation

Enligt KBRL 3 kap 11 § ska varje kommun upprätta 1) en
beskrivning över bokföringssystemets organisation och

åkers Kommunfastigheter AB har övergått till komponent
redovisning enligt K3-modellen under år 2020.

Etableringsersättning

uppbyggnad för att ge en överblick över systemet (system

Av RKR R2 framgår att om det inte finns några villkor och

dokumentation) och 2) sådana beskrivningar över genom

restriktioner för ett bidrag eller en kostnadsersättning, ska bi

förda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att

draget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas så fort det

utan svårighet följa och förstå behandlingen av de enskilda

är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med

bokföringsposterna (behandlingshistorik).

transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Detta betyder

Kommunen avviker till viss del från god redovisnings
sed när det gäller dokumentation av redovisningssystem.

att etableringsersättningar, även kallat generalschablonen,
ska intäktsredovisas så fort de uppstår.
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Kommunen avviker från detta då dessa medel, enligt

Detta genererar kommunen årliga intäkter som tillförs avsätt

socialnämnden, bokförs mot balanskonto/projekt istället för

ningen. Detta medför att avsättningen per 201231 uppgår

att intäktsredovisas. De används sedan för kostnadstäckning

till 31,6 mkr. Under 2019 har en ny kostnadsberäkning tagits

36 månader framåt. Dessa medel omsätts hela tiden, dock

fram för projektet tillsammans med en projektbeställning.

särskiljs inte medlen för vilket år de kom, och det går därmed

I tidplanen för täckningsarbetet står att hela deponin beräk

inte att följa en enskild betalning. Pengarna tillfaller kommu

nas vara sluttäckt, inspekterad och godkänd av tillsynsmyn

nen månad 1–24, men den stora kostnaden för försörjnings

dighet kring 2020. I sluttäckningssammanhang ska termerna

stöd kommer månad 25–36. I perioder har detta medfört att

”beräknas” och ”kring” tolkas som att det ger tidplanen ett

behållningen på balanskontot varit stor, men minskar snabbt

fönster till 2023 och eventuellt till 2024 också utan att behöva

i andra perioder. Medlen planeras användas mer aktivt för

få något nytt skriftligt beslut på det. Kommunen har kommu

arbetsmarknadsåtgärder framöver. Av de medel som inkom

nicerat detta muntligt flera gånger med Länsstyrelsen och

mit hittills i år för flyktingmottagande har 1 652 tkr gått till

de förstår att en anledning till att sluttäckningen dröjer är

Viadidakt för svenska för invandrare och samhällsorientering.

återvinningscentralens lokalisering (ett projekt som Vingåker

6 970 tkr har använts till försörjningsstöd och 157 tkr har

Vatten och Avfall AB äger). Länsstyrelsen delar också kom

överförts till barn- och utbildningsnämnden för kommun

munens syn på att tidplanen ska tolkas som att det lika gärna

mottagna barn.

kan bli 2023. Under våren skickas en reviderad tidplan in till

Schablonersättningar däremot ska enligt RKR R2 perio

Länsstyrelsen vilken omfattar ytterligare två år, det vill säga

diseras: Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två

till 2025. Frågan kommer på nytt att aktualiseras till kommun

eller flera redovisningsperioder, men det inte framgår hur

styrelsen/kommunfullmäktige under 2021.

mycket av bidraget eller kostnadsersättningen som avser

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening är upp

respektive period, ska bidraget periodiseras med jämn för

tagna i balansräkningen till anskaffningsvärde. Kommunen

delning från och med den tidpunkt då bidraget enligt restrik

har sedan 2015 fullgjort en medlemsinsats motsvarande 900

tionerna får börja intäktsredovisas till och med den tidpunkt

kronor per invånare. Under 2020 har Kommuninvest beta

då hela bidraget ska vara intäktsredovisat.

lat tillbaka ett äldre förlagslån som vissa medlemmar haft.

Kommunen periodiserar dessa medel under 36 månader,

Kommunfullmäktige beslutade att använda återbetalningen

vilket är i enlighet med god redovisningssed. Per 201231

till utökad medlemsinsats i enlighet med föreningsstämmans

fanns totalt 29 mkr uppbokat på balanskonto (191231,

beslut. Fram till år 2024 ska respektive medlem fullgöra en

35,2 mkr och 181231, 40,7 mkr) avseende både etablerings

medlemsinsats på 1 300 kronor per invånare för att stärka

ersättning och schablonersättning.

föreningens kapitalbas.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostna

Redovisningsprinciper
– så här gör kommunen

den minus eventuella investeringsbidrag, statsbidrag med
mera. I det nya anläggningsregistret från 2018 utgörs det
ingående bokförda värdet från 2017 av ett nettovärde. Det

Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas då en an

innebär att ackumulerade avskrivningar särredovisas från

läggning tas i bruk, vid investeringens färdigställande. Vad

och med 2018 års bokförda avskrivningar.

beträffar inventarier påbörjas avskrivningen vid anskaffandet.

Detaljplaner redovisas från och med 2020 som en

För fastigheter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50

driftkostnad och inte som tidigare år då de redovisats som

och 100 år (slottet). Inventarier skrivs av på 3 år (datorer), 5

investeringar.

år (datautrustning och fordon) eller 10 år. Järnvägsinveste

Förråd har värderats i enlighet med lägsta värdets prin

ringen skrivs av på 25 år. Genomsnittlig nyttjandeperiod för

cip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och det

år 2020 är 15,06 år för kommunens tillgångar.

verkliga värdet.

Avsättning till deponi

skott liksom övriga hyror. Avgiften för barnomsorgen debite

Avsättning av medel för framtida kostnader avseende åter

ras för innevarande månad.

Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i för

ställande och sluttäckning av deponi har skett i enlighet med

ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som under

med 2013. En ny kostnadsberäkning under 2014 indikerade

stiger 20 tkr, har kostnadsförts direkt vid anskaffning.

att kostnaderna beräknades hamna på cirka 16,5 mkr. Sedan

58

Korttidsinventarier, det vill säga inventarier som antas

av kommunfullmäktige fastställd plan, § 85/2004 fram till och

Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i

tidigare hade kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av

balansräkningen under rubriken Bidrag till statlig infrastruk

deponi, varför resterande 4 mkr avsattes och kostnadsfördes

tur. Den valda tiden för upplösning av bidrag som redovisas

i samband med bokslutet för 2014. Under 2015 visade det

i balansräkningen får uppgå till högst 25 år och upplösningen

sig att kommunens miljötillstånd för deponin gör det möjligt

ska påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs.

för kommunen att ta emot täckmassor från externa företag.

Kommunen har betalat ut hela bidraget, varför upplösning har
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påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr per år med start år

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

2013 då den första utbetalningen skedde. Kostnaden finns

I samband med årsbokslutet görs en del uppbokningar av

budgeterad.

uppskattade eller prognostiserade kostnader.

Kostnadsräntor har periodiserats till den redovisnings
period de tillhör.
Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens

Kommunens pensionsåtaganden grundar sig i de be
räkningar och prognoser som kommunen erhåller från KPA
som är kommunens pensionsadministratör sedan 1 oktober

slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod, har skuld

2019. Det nya pensionsavtalet AKAP-KL (avgiftsbestämd

förts och belastar periodens redovisning.

kollektivavtalad pension) gäller för arbetstagare födda 1986

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har
redovisats enligt kontantmetoden.
Pensionsskuld – som underlag för uppbokning av

eller senare. De som är födda 1985 eller tidigare berörs
även fortsättningsvis av det gamla pensionsavtalet KAP-KL
(kollektivavtalad pension). Prognosen för kommunens pen

avsättning till pensioner, kortfristig skuld samt ansvarsförbin

sionskostnader grundar sig på att de anställda väljer att gå i

delse för pensioner har kommunen använt helårsprognosen

pension vid 65 års ålder. Möjlighet finns att gå före 65 år eller

från KPA per 201231. Efter genomförd upphandling bytte

att arbeta kvar som längst till 67 år. Hur de anställda väljer

kommunen pensionsadministratör från Skandia till KPA per

att göra påverkar kommunens kostnad.

191001.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter redovisas i
årsredovisningen som en kortfristig skuld.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunal

Smart utbetalning – kommunfullmäktige beslutade 2018
om att lösa in delar av ansvarsförbindelsen. 31,9 mkr betala
des in till Skandia i en pensionsförsäkringslösning som kallas
Smart utbetalning och reducerade ansvarsförbindelsen per

skatten för 2020 har periodiserats och påverkar periodens

181231. Detta påverkade kommunens resultat med mot

resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting

svarande jämförelsestörande kostnad år 2018. Synnerliga

(cirkulär 20:32) har använts för periodisering av slutavräkning

skäl användes vid balanskravsutredningen. Under 2019 har

avseende kommunalskatt. De extra generella statsbidrag

kommunens kostnad för särskild löneskatt på den inlösta

som utbetalats i år har löpande beroende på utbetalnings

delen av ansvarsförbindelsen, 7,7 mkr, bokats upp som kort

tidpunkt periodiserats på helår.

fristig skuld med utbetalning under 2020. Båda dessa en

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella per
sonalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Under 2020 uppgår detta pålägg till 39,2 procent.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26
procent) har periodiserats och belastar periodens resultat.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hän
förliga till aktuell redovisningsperiod, har fordringsförts och

gångskostnader påverkade flera av kommunens ekonomiska
nyckeltal negativt.
Kommunens återsökning från Socialstyrelsen av ersätt
ning för merkostnader kopplat till pandemin för perioden
september till november har bokats upp med 50 procent.
Osäkerhet om hur stor andel som skulle beviljas och då blev
försiktighetsprincipen avgörande.

tillgodoräknats periodens redovisning.
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Nothänvisningar till resultaträkningen
Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

Not 3 - Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och kostnadsersättningar från staten

2 168

5 793

13 888

12 713

16 513

16 340

103 045

103 619

EU-bidrag

102

190

Övriga bidrag

321

1 800

10 421

10 636

24

3 025

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Intäkter från exploateringsverksamhet
Realisationsvinster på anläggningstillgångar

798

949

Övriga verksamhetsintäkter

206 678

214 632

3 409

4 396

Summa verksamhetens intäkter

206 678

214 632

150 690

159 462

381 498

389 817

Not 4 - Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader
Pensionskostnader

32 747

24 182

Lämnade bidrag

48 368

48 301

115 821

117 176

Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror

65 368

65 105

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

47 341

42 872

471

411

0

0

Realisationsförluster och utrangeringar
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter
7 802

0

0

0

Övriga verksamhetskostnader

764 528

770 177

45 953

53 057

Summa verksamhetens kostnader

772 330

770 177

737 565

740 921

54 300

29 182

11 061

10 171

0

0

Bolagsskatt

Not 5 - Avskrivningar
Beloppen utgöres av planenliga avskrivningar
och beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

54 300

29 182

11 061

10 171

Not 6 - Skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar, kommunalskatt under året

397 296

397 441

397 296

397 441

Preliminär slutavräkning, årets

– 6 524

– 3 927

– 6 524

– 3 927

Differens preliminär slutavräkning och definitiv slutavräkning

– 2 228

220

– 2 228

220

388 544

393 734

388 544

393 734

Summa skatteintäkter

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

Not 7 - Generella statsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag

0

0

0

0

20 368

16 458

20 368

16 458

136 568

133 017

136 568

133 017

27 454

17 250

27 454

17 250

Utjämningsavgift

3 736

862

3 736

862

Regleringsavgift/bidrag

9 340

6 413

9 340

6 413

17 137

10 992

17 137

10 992

6 892

0

6 892

0

221 495

184 991

221 495

184 991

Statsbidrag, tillfälligt stöd
Statsbidrag, övrigt
Summa generella statsbidrag
Not 8 - Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Borgensavgift

49

57

1 103

516

Övrigt

1 737

1 978

573

1 400

Summa finansiella intäkter

1 737

1 978

1 725

1 974

356

684

Not 9 - Finansiella kostnader
Finansiella kostnader, pensionsskuld
Övrigt

7 450

6 023

622

237

Summa finansiella kostnader

7 450

6 023

978

921

Not 10 - Extraordinära poster
Bokslutsdisposition

– 431

– 596

0

0

Bokslutsdisposition

4 892

83

0

0

Summa extraordinära poster

4 461

– 513

0

0

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Nothänvisningar till balansräkningen
Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

104 239

105 010

3 103

15 471

– 65

0

Not 11 - Materiella anläggningstillgångar
Mark och byggnader, tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/bidrag
Utrangeringar

– 141

0

0

– 16 242

Utgående anskaffningsvärde

107 136

104 239

Ingående ack avskrivningar

Överföringar

– 9 691

– 4 539

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Överföringar

0

0

– 5 286

– 5 152

– 14 977

– 9 691

Ingående ack nedskrivningar

0

0

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående ack nedskrivningar

0

0

92 159

94 548

8 442

8 036

Årets anskaffningar

0

50

Avskrivningar

0

0

Försäljningsinkomster

0

0

Omföring/omklassificering från exploatering**

0

356

8 442

8 442

3 579

3 894

Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

Utgående redovisat värde

791 592

747 348

varav
Markreserv
Bokfört värde i januari

Summa
Verksamhetsfastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar

931

11

– 344

– 326

Nedskrivningar

0

0

Försäljningsinkomster

0

0

4 166

3 579

71 591

76 622

Avskrivningar

Summa
Publika fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar

2 106

2 803

– 3 968

– 3 844

Justeringar Tennisparken***

0

– 3 991

Försäljningsinkomster

0

0

69 729

71 591

Avskrivningar

Summa

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

9 182

10 014

Fastigheter för annan verksamhet
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

0

0

– 830

– 832

0

0

8 352

9 182

1 753

1 904

Övriga fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Nedskrivningar

0

0

– 144

– 151

0

0

Försäljningsinkomster

– 141

0

Summa

1 468

1 753

92 157

94 548

Summa fastigheter

791 592

747 348

** Detta avser en omklassificering från exploatering till markreserv för Läkaren 8 med 356 tkr. Posten återkommer i not 14.
*** Justeringsposten avser pågående investering i Tennisparken från år 2018 och som nu finns med som ingående balans
2019. Av det totala beloppet på 16,6 mkr finns 12,7 mkr med i årets anskaffning. Resterande belopp på 3,7 mkr ingår i årets
anskaffningar under not 10, inventarier. Resterande avvikelse (16,6-12,7-3,7) på 220 tkr har bokförts som en driftkostnad.
Not 12 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

43 106

23 238

7 888

19 868

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Överföringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde

50 994

43 106

Ingående ack avskrivningar

Inköp

– 9 066

– 4 047

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Överföringar

0

0

Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Utgående redovisat värde

171 553

136 200

– 5 775

– 5 019

– 14 841

– 9 066

36 152

34 039

Not 11 och 12, Genomsnittlig nyttjandeperiod för år 2020 är 15,06 år för kommunens tillgångar.
*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

Not 13 - Värdepapper och andelar
AB Vingåkershem, 10 000 st

1 000

1 000

60 342

60 342

Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2 000 st

0

2 000

Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet***

0

0

Kommentus AB, 18 st

2

2

Sörmlandsturism AB, 3 st

3

3

43

43

Kommuninvest i Sverige AB

9 627

8 027

Vingåker Vatten och Avfall AB

4 000

4 000

Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st**

Inera AB

Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB
Summa värdepapper och andelar

16 456

16 679

262

725

75 278

76 141

** Kvittningsemission genomförd i samband med fastighetsaffären.
*** Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet har upphört från och med 2019 och ingår numera i Region Sörmland. Kommunens
andel av det egna kapitalet har återbetalats till kommunen under 2019.
Not 14 - Långfristiga fordringar
Långfristig utlåning
Vingåkers Folkets Park

0

0

Vingåkers Idrottsförening

0

0

Kommuninvest ekonomisk förening

0

1 600

Övriga

0

– 27

Kortfristig del av långfristig fordran

0

0

Summa långfristig utlåning

0

1 573

0

1 573

Summa långfristiga fordringar

129

1 847

Not 15 - Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan

6 984

7 394

6 984

7 394

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 984

7 394

6 984

7 394

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-23 att medfinansiera Citybanan (kf § 118/2009). Utbetalning av bidraget har enligt plan
påbörjats under 2013. För bidrag som beslutats under 2009 får upplösning påbörjas det år första utbetalningen av bidraget
görs. Upplösning av bidraget ska ske med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösning påbörjades under 2013 med
1/25-del = 411 tkr.
Not 16 - Förråd och exploateringsverksamhet
Kostorganisation, lager
Bostadsanpassning, lager
KoF böcker, lager

376

226

376

226

74

146

74

146

68

0

68

0

Summa förråd

517

372

517

372

Exploateringsverksamhet industri

102

167

102

167

0

– 356

0

– 356

Exploateringsverksamhet småhustomt

196

339

196

339

Summa exploateringsverksamhet

299

150

299

150

Omklassificering Läkaren 8 till markreserv

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.

64

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

356

Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

Not 17 - Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

3 951

2 392

22 125

12 873

Kundfordringar

2 565

3 451

Moms m m

9 769

7 025

14 716

14 280

Periodisering leverantörsfaktura

Kommunalskatt fastighetsavgift
Övrigt
Summa kortfristiga fordringar

74 343

67 915

1 483

1 296

54 608

41 315

Not 18 - Kassa och bank
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa kassa och bank

4

4

1 639

2 817

58 299

71 203

88 601

138 849

59 941

74 024

Eget kapital, ingående värde januari

178 406

156 838

126 861

138 713

Årets vinst / förlust

– 11 166

– 10 560

12 850

– 11 852

Summa eget kapital

167 240

146 278

139 711

126 861

Not 19 - Eget kapital

Varav öronmärkningar:
Utvecklingsfond:

92

92

Under året ianspråktaget:

0

0

Återstår utvecklingsfond:

92

92

1 194

3 484

Sociala investeringar:
Under året ianspråktaget:
Sociala investeringar ianspråktaget i budget -19

0

– 2 290

Återstår sociala investeringar:

1 194

1 194

Demografisk reserv:

2 361

2 361

enligt KF beslut nov -18

Under året ianspråktaget:

0

0

Återstår demografisk reserv:

2 361

2 361

Verksamhetsutveckling:

1 908

1 908

Under året ianspråktaget:

0

0

1 908

1 908

Återstår verksamhetsutveckling:

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

Projekt (2016):

2020

2019

5 744

9 382

0

– 3 437

Under året ianspråktaget:
Slottsskoleprojektet, merkostnad paviljonger
Slottsskoleprojektet, flyttkostnader BoU

– 391

– 201

Återstår projekt (2016):

5 353

5 744

10 055

10 055

Resultatutjämningsreserv RUR
Not 20 - Avsättningar
Årets intjänade del (exklusive löneskatt) pensioner

10 758

9 154

10 758

9 154

2 610

2 294

2 610

2 294

0

0

0

0

förtroendevalda

59

400

59

400

Särskild löneskatt, ÖK-SAP

14

97

14

97

13 441

11 945

13 441

11 945

Särskild löneskatt
Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP),
tjänstemän
Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP),

Summa pensioner**
Återställan deponin

0

0

31 612

27 926

Andra avsättningar

41 103

28 266

0

0

Summa andra avsättningar

41 103

28 266

31 612

27 926

Obeskattade reserver

1 172

2 191

0

0

Summa övriga avsättningar

1 172

2 191

0

0

** Totalt har kommunen sedan 2002 betalat 45 666 tkr i försäkringspremie. Överskottsfonden uppgår till 831 tkr hos KPA 201231.
Försäkringen i Skandia har sedan 2017 byggt upp ett värde på överskottsfonden till 454 tkr. Överenskommelse om särskild avtals
pension avser en förtroendevald. Aktualiseringsgraden i beräkningsunderlaget från KPA uppgår till 99% (2019: 99%).
Not 21 - Långfristiga skulder
Ingående skuld

0

0

Nya lån/omsätting befintliga lån

0

0

Amortering

0

0

Låneskuld 201231
Kortfristig del av långfristiga skulder
Utgående låneskuld

739 509

713 743

0

0

0

0

0

0

739 509

713 743

0

0

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.

66

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

358

Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

18 931

16 886

Not 22 - Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Ferielöneskuld, uppehållslön

5 481

5 762

Leverantörsskulder

29 993

30 376

Individuella pensioner inklusive särskild löneskatt

14 476

15 551

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

28 532

29 353

Interimsskulder

8 193

12 900

29 136

40 257

6 431

11 738

214 331

141 174

162 823

130 658

136 355

130 658

136 355

31 698

33 080

31 698

33 080

162 356

169 435

162 356

169 435

Projekt socialnämnden
Övrigt
Summa kortfristiga skulder

188 010

Not 23 - Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Summa pensionsförpliktelser
Not 24 - Borgensåtaganden
AB Vingåkershem

0

0

153 488

155 971

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

452 255

434 729

Vingåker Vatten och Avfall AB

0

0

131 700

119 700

SBAB, egnahem
Vingåkers Tennisklubb

21

60

21

60

840

847

840

847

Vingåkers Ryttarförening

2 600

2 626

2 600

2 626

Båsenberga Slalomklubb

2 014

2 079

2 014

2 079

270

285

270

285

0

18

0

18

5 745

5 915

743 189

716 314

Vingåkers Orienteringsklubb
AB Balken
Summa borgensåtaganden

Vingåkers kommun har i augusti 2004, KF § 50, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige
AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått lika
lydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommun
invest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vingåkers kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala till
gångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 798 126 299 kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 829 008 389 kronor.
Vingåkers kommun hade vid årsskiftet 2020/2021 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,16 %.
I samband med att Region Sörmland bildades den 1 januari 2019 beslutades att den proprieborgen för inköp av tåg och hög
värdeskomponenter som Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Södermanlands kommuner tidigare
ingått nu ensamt ska bäras av regionen.
*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

Not 25 - Hyresavtal/Leasing
Blockhyresavtal och andra hyresavtal med AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB
Förfaller till betalning:
Inom 1 år

0

0

6 045

8 779

Inom 2–5 år

0

0

557 630

96 396

Senare än 5 år

0

0

159 796

138 665

Summa hyresavtal

0

0

723 471

243 840

Kommunen har leasingavtal med Nordea gällande vagnpark med inlåningsvärde 1 639 tkr 201231.
Likaså har kommunen avtal med SEB gällande vagnpark med inlåningsvärde 4 344 tkr 201231.
Not 26 - Kostnader för räkenskapsrevision
Förtroendevalda

41

38

Sakkunniga

105

160

Summa revisionskostnad

146

198

*Det saknas nothänvisningar i det underlag som lämnats från AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB varför
endast totalsumma för koncernen kan redovisas.
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Nothänvisningar till kassaflödesanalysen
Koncern*
(tkr)

Kommun

2020

2020

2019

54 300

11 061

10 171

0

0

54 300

11 061

10 171

1 496

1 496

– 1 856
2 329

Not 27 - Justering för av- och nedskrivningar
Avskrivningar
Nedskrivning
Summa
Not 28 - Justering för gjorda avsättningar
Pensioner
Deponin

0

3 685

Övriga avsättningar

11 818

0

0

Summa

13 314

5 181

472

Not 29 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Förändring semesterlöneskuld

1 764

– 2 406

Sociala investeringar

0

2 290

Justering detaljplaner

0

1 632

Justering EK
Övrigt
Summa

– 20 962

0

0

– 766

1 380

– 168

– 21 728

3 144

1 348

* För koncernen redovisas ingen kassaflödesanalys för 2019 då jämförelsetal för 2019 saknas i underlagen från AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB. Dessa bolag har under 2020 övergått till komponentredovisning enligt K3-modellen.
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Driftredovisning
För mer information om driftredovisningen se även avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.
(tkr)

Utfall kost

Utfall intäkter

Utfall netto

nader 201231

201231

201231

Nettoavvik

KF § 182

1 410
707
0
1 574
2 264
5 521
15 106
41 711
8 761
2 218
62 039
141 313

– 51
0
0
– 211
– 13
– 597
– 876
– 3 211
– 536
0
– 34 531
– 40 027

1 359
707
0
1 363
2 251
4 924
14 230
38 500
8 225
2 218
27 508
101 286

Samhällsbyggnadsnämnden
Områdeschef Samhällsbyggnad

218
9 561

218

105

SUMMA

9 778

0
– 2 355
– 2 355

7 206
7 424

– 1 586
– 1 481

216
19 504
19 720

0
– 3 226
– 3 226

216

40

16 277
16 494

– 727
– 688

15 806

41 399
58 915
115 951
6 151
5 523
11 430
351
47 371
287 092

– 18 129
– 7 607
– 23 305
3 493
– 2 487
503
0
– 1 342
– 48 876

23 270
51 308
92 646
9 644
3 036
11 933
351
46 029
238 216

– 1 743
264
– 5 394
– 213
– 35
– 1 711
637
– 3 715
– 11 909

226 307

Socialnämnden
Förvaltning
IFO
FHO
ÄO
Integration
SUMMA

1 082
30 604
64 316
68 085
147 759
12 449
324 295

0
– 9 844
– 13 911
– 19 892
– 47 900
– 12 449
– 103 996

1 082
20 760
50 405
48 193
99 858
0
220 299

– 36
– 4 452
671
1 834
1 407
0
– 577

219 722

TOTALT NÄMNDERNA

782 198

– 198 479

583 718

– 11 769

571 949

– 588 517
– 588 517

– 8 051
– 8 051

– 596 568
– 596 568

24 619
24 619

– 571 949

193 680

– 206 530

– 12 850

12 850

0

else 201231 Budget 2020

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kommunikationschef
Ekonomichef
Personalchef
Område Upplevelse
Områdeschef Samhällsbyggnad
SUMMA

132
64
28
813
317
192
567
809
285
95
– 416
2 885

104 171

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

5 943

KULTUR– OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur– och fritidsnämnden
Områdeschef Kultur och fritid
SUMMA
BARN– OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Central förvaltning
Förskolan
Grundskolan
Central elevhälsan
Kulturskolan
Grund- och gymnasiesärskolan
Gymnasie IM Vingåker
Gymnasiet
SUMMA
SOCIALNÄMNDEN

FINANSEN
Finansen
SUMMA
TOTALT KOMMUNEN
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Investeringsredovisning
För mer information om investeringsredovisningen se även avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.
(tkr)

Årsbudget

Utgifter

Inkomster

Återstår
årsbudget

KOMMUNSTYRELSEN
Gemensam kommunadministration
Inventarier
Datainvestering inklusive skolan
Digitalisering, e-myndighet, e-arkiv, Stratsys
Sport- och gymnastiksalar, PA-anläggning, Digidelcentrum
Digitala vägskyltar
Summa gemensam kommunadministration

520
2 000
1 280
400
700
4 900

436
1 904
1 152
4
0
3 496

750
1 600
275
200
135
600
1 100
600
140
300
5 700

0
1 696
287
280
142
153
823
310
135
4
3 830

10 600

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

0

84
96
128
396
700
1 404

Tekniska enheten
Översiktsplan
Asfaltering/lappning av gator och vägar
Maskiner och vagnar till kosten samt upprustning
Tekniskas område förrådet samt planeringar
Trafikåtgärder Rätt fart i staden
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Ramp i Lyttersta och brygga i Högsjö, Lytterstastuga
Parker och utrustning
Lokala utvecklingsplaner
Oförutsett
Summa tekniska enheten

750
– 96
– 12
– 80

65

58
447
277
290
5
296
1 935

7 326

65

3 339

445

202

0

243

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

41

0

144

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

567

0

33

1 841

243

0

1 598

13 671

8 379

65

5 357

2 613

0

– 2 613

13 671

10 992

65

18 962

KF-beslutat
4 000
8 300
8 000
170
700
2 500
12 800
1 200

Utfall 2020
102
8
0
0
20
24
1 151
1 308

Återstår
0
7 695
7 658
170
6
437
3 559
– 263

37 670

2 613

19 262

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

SOCIALNÄMNDEN
SUMMA NÄMNDERNA
SUMMA investeringar synnerliga skäl (se specifikation nedan)
SUMMA INVESTERINGAR

KF §
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 18 den 13/3-17
§ 69 den 26/6-17
§ 70 den 26/6-17

Projekt
Extra satsning asfaltering
Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten
Åtgärda infrastruktur i rasrisk Vingåkersån
Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden
Skatehallen 2016-2017, Magasinet
Nytt ekonomisystem
Slottsskoleprojektet
Slottsprojektet Säfstaholm

SUMMA investeringar synnerliga skäl
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Ord och begrepp
Anläggningskapital

Likviditet

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).

Anläggningstillgångar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.

Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas
i verksamheten.

Nettokostnader

Avskrivningar

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad
enligt en fastställd avskrivningsplan.

Långfristiga skulder

Balansräkning
Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen (201231).

Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder
och avsättningar. I det egna kapitalet återfinns även årets
vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.

Extraordinära intäkter och kostnader
Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader
och utgörs av sådana poster som inte kan betraktas som
normala för verksamheten.

Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som
är längre än ett år.

Nyckeltal
Används som återkommande jämförelsetal för att
åskådliggöra utvecklingen av finansiell ställning och
olika verksamheter.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk
eller innehav, såsom likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Intern ränta

Resultaträkning

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom
en viss verksamhet. Under 2020 uppgick den interna
räntan till 1,5 procent.

Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt
hur det egna kapitalet förändrats under året.

Kassaflödesanalys
Visar årets tillförda och använda medel samt förändring
av likvida medel.

Kapitalkostnader
Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande
verksamheten. Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.

72

Nettoinvesteringar

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finans
iella styrka.

Skuldsättningsgrad
Visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats
genom lån, det vill säga skuldernas storlek i förhållande
till tillgångarna. Måttet indikerar hur räntekänslig kommunen/koncernen är.

Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.
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Vingåkers kommun
Postadress: Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Besöksadress: Parkvägen 8. Växel: 0151-191 00
e-post: kommun@vingaker.se
www.vingaker.se
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1 Händelser av väsentlig betydelse
Övergripande
Den viktigaste händelsen under året är självfallet pandemin. Den har påverkat alla
verksamheter men på väldigt olika sätt. Mycket av den utåtriktade verksamheten har fått ställa
in eller ställa om. På andra verksamheter har trycket ökat. Det mest uppenbara exemplet är IT.
Teknikerna har mött den kraftigt ökade omfattningen av distansarbete på ett imponerande sätt.
Vingåker var t.ex. en av de första kommunerna, kanske till och med landets allra första, att
genomföra ett fullt ut digitalt sammanträde i fullmäktige med alla ledamöter och ersättare som
deltagare.
Även på en rad andra sätt har pandemin påverkat verksamheterna, vilket framgår av
nedanstående redovisning. Som framgår har enheterna trots pandemin kunnat bedriva mycket
annan verksamhet ändå.
Kommunikationsenheten
IT-verksamheten har arbetat intensivt under året med att säkerställa att medarbetare, elever
och förtroendevalda haft förutsättning att fortsätta verksamhet och aktiviteter på distans. Det
trådlösa nätverket hade nåt sin maximal kapacitet vilket ledde till ett omfattande arbete för att
uppgradera gammal hård- som mjukvara. Hela kommunorganisationen har tagit ett stort kliv
när det gäller digital utveckling vilket indirekt påverkat IT's verksamhet i form av strategisk
planering, support och drift.
Bland annat medias begäran om allmänna handlingar under pandemin, nya förutsättningar
inom de politiska mötena, arbetet med GDPR och stabsverksamhet har ställt högre krav på
nämndservices personal. Utbildningar har hållits under året i bl a OSL och
ärendehanteringssystemet för att stärka kunskapen i frågorna men avsaknaden av jurist har
varit påtaglig. Ett nytt ärendehanteringssystem hos Miljökontoret har direkt påverkan på
kommunikationsenhetens verksamhet då registrering sköts härifrån.
Kommunikatörerna har deltagit i kriskommunikationsarbetet under stabsarbetet. Parallellt
med detta togs Säfstaholms slotts nya grafisk profil fram, ny webbplattform och
kommunikations aktiviteten kring slottsrenovering och invigning.
Ekonomienheten
Pandemin har medfört att merparten av enhetens personal arbetat på distans sedan mars. Viss
negativ påverkan på arbetsmiljö och sociala kontakter.
Ekonomichefen har under en stor del av pandemin haft rollen som stabschef i kommunens
krisledningsorganisation.
Kommunstyrelsen har antagit en ny internkontrollplan med reviderade kontrollpunkter för
ekonomienheten. Arbete med att ta fram ett verktyg för uppföljning/återrapportering pågår.
Revisorerna har med hjälp av PwC genomfört en granskning av intern kontroll kopplat till
leverantörsreskontran. Granskningsrapporten har överlämnats till kommunen under
november. Ekonomienheten har tagit fram ett svar och en åtgärdsplan. Dessa hanteras av
kommunstyrelsen under februari.
Rekrytering av ny medarbetare har skett under sommaren. Introduktion har under ett par
veckor gett dubbla personalkostnader.
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Revisorerna har med hjälp av PwC genomfört en förstudie av ekonomisystemet för att utröna
om en djupare granskning behöver ske. Av rapporten framkommer att revisorerna anser att
någon ytterligare granskning inte är aktuell. Revisionsrapporten har lämnats till
kommunstyrelsen i januari 2021.
HR-enheten
Enhetens arbete har haft fokus på pandemin och hantering av dess konsekvenser under hela
2021.
Löneöversyn har skett för samtliga medarbetare. Utfallet landade på budgeterade 2,5 %.
Lönekartläggning för 2020 genomfördes vid årsslutet. Generellt ser lönebilden bra ut i
kommunen, med några fåtal undantag där det finns några grupper där löner inte kan förklaras
genom erfarenhet, ansvar eller marknad och som behöver ses över inför nästa års revision.
NOVI, ett system för personalanteckningar, infördes för alla chefer. Där för cheferna
anteckningar om allt som handlar om medarbetaren som ex varningar, korrigerande samtal,
utvecklingssamtal eller annat. NOVI ger stöd för korrekt dokumentation, bra översikt och en
tydlig process -som dessutom är GDPR-säkrad.
Under hösten implementerades en ny riktlinje för aktiva åtgärder mot diskriminering.
Riktlinjerna stöttar cheferna i deras arbete att aktivt anpassa och förekomma risk för
diskriminering eller icke jämställda förutsättningar på arbetet. Genom att arbeta aktivt med
åtgärder mot diskriminering bidrar Vingåkers kommun till ökad mångfald och att personer
som inte tillhör normgrupp får bättre förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Det i sin tur bidrar
till ökad effektivitet i arbetet och att Vingåkers kommun ökar sin attraktivitet på
arbetsmarknaden.
För att utveckla kompetensförsörjningen inom Barn- och utbildningsförvaltningen har HRenheten gjort utskick av vykort. Vykorten har skickats till lärarstudenter som går sin sista
termin vid valda universitet och högskolor. Vykorten är ett sätt för Vingåkers kommun att
utveckla sin konkurrenskraft och marknadsföra sig. Utskicken genererade i att Vingåkers
kommun fick fler sökande till de lediga tjänsterna och minst tre nyanställningar kan härledas
direkt till utskicken av vykorten.
Under våren genomfördes en medarbetarundersökning, svarsfrekvensen var hög och resultatet
bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner trots att den genomfördes mitt i den värst tiden
pga. pandemin.
Personalen har fått presentkort vid två tillfällen, första gången runt Påsk, en gåva om 200 kr,
innan jul fick personalen ytterligare två presentkort á 250 kronor i stället för julbord/julklapp,
totalt uppgick presentkorten till personalen 700 kr per medarbetare under år 2020.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten
Coronapandemin har påverkat verksamheten stort under året. Sjukfrånvaron var extremt hög i
början av pandemin och mycket resurser lades på att ta fram rutiner, handlingsplaner och
åtgärder för att hindra smittspridning och trygga verksamheterna. Evenemang och aktiviteter
ställdes in och verksamheten ställde om till distansarbete. Nya arbetsuppgifter tillkom som
extra städ i förskolorna, matlådor till hemstuderande gymnasieungdomar och åtgärder som
Coronasäkring av lokaler. Samtidigt minskade närvaron av elever/barn i skola/förkola
drastiskt och Humlegårdens restaurang stängdes. Bra kommunikation och ett gott samarbete
med kommunens samtliga verksamheter gjorde att en fungerande grundverksamhet kunde
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säkerställas utifrån ny lagstiftning och rekommendationer. Även om pandemin inneburit
många utmaningar, har den även bidragit till ökad digitalisering och många nya samarbeten
och kreativa lösningar.
En annan möjlig Coronaeffekt är det ökade intresset för att bosätta sig i Vingåkersbygden som
visat sig under året. Stigande huspriser och stort intresse för lediga tomer skulle kunna vara ett
resultat av småskalighetens frammarsch, då ökad digitalisering möjliggör för rofylld
distansering i naturskön miljö. Antalet påbörjade husprojekt har under året varit mer än tre
gånger högre än prognosen vilket kommer bidra till 38 nya bostäder och fler medborgare till
Vingåkersbygden.
Digitaliseringen har även varit en stor del i det interna arbetet. Flera nya interna och externa etjänster underlättar för såväl bygdens medborgare som verksamheter. Förutom e-tjänsterna har
nya IT-stöd tagits i bruk och befintliga har utvecklats för att möta framtidens krav.
Utveckling av Vingåkersbygdens parker och rekreationsmiljöer har gjorts genom upprustning
och tillgänglighetsanpassning av badplatser, lekparker, samt anläggning av en fjärilspark i
centralorten och nya grillplatser i några av byarna. Utsmyckning av bygden har skett med ny
vinterbelysning och vackra fleråriga sommarblommor. Flera av satsningarna har genomförts i
samarbete med de lokala utvecklingsgrupperna och Viadidakts arbetslag.
En av framgångsnycklarna i utvecklingsarbetet är samverkan lokalt och regionalt.
Vingåkersbygdens styrka där vi har nära till varandra har möjliggjort många små och stora
utvecklingsprojekt, där kommunen samverkat med bygdegrupperna, föreningslivet,
näringslivet och externa aktörer som andra kommuner, Leader, branschorganisationer och
universitet.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
För varje kalender år beslutar styrelsen en nämndplan. I den framgår mål, prioriterade
verksamheter, internkontroll mm. För den sistnämnda införde kommunen för något år sedan
en förändring som innebär att kommunstyrelsen inte bara ska fatta beslut i nämndplanen om
vilka internkontroller som ska utföras under året utan också ha möjligheten att löpande under
året besluta om enskilda kontroller när behovet uppstår. Några sådana beslut togs inte under
2020 men kan bli aktuella framöver.
En ekonomisk uppföljning mot budget görs med några få undantag vid varje sammanträde i
styrelsen. Då ingår inte bara driftkostnader utan även investeringar och likviditetspåverkande
projekt.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Bedömning av måluppfyllelse är alltid en grannlaga uppgift. Kommunen har för innevarande
mandatperiod arbetat om målen för att komma ifrån de mindre väl fungerande mål som
funnits tidigare. En utmaning är alltid att det är svårt att på ett enkelt och heltäckande sätt
mäta andra mål än de rent kvantitativa samtidigt som sådana mål ofta mäter fel saker.
På det stora hela och utifrån de argument som anges nedan får måluppfyllelsen för styrelsen
anses vara god för 2020, även om arbetet kommer att fortsätta med att förbättra mätmetoderna
och utfallet i sig.
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3.1

Måluppföljning

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

Analys
Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2020 visar ett överskott på närmare 3 mnkr, på en
budget om drygt 100 mnkr.
3.1.2 Skola
3.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelsen handlar mycket om enheten Mat & Måltiders
ambitiösa arbete att ge eleverna bra mat och en bra upplevelse av måltiden som helhet.
Därutöver har styrelsen en dialog med Kommunfastigheter för att se till att skolverksamheten
bedrivs i bra lokaler. Inte minst viktigt är det arbete styrelsen driver genom fritidsgården och
det som görs under begreppet Framtidstro, där de flesta aktiviteterna riktar sig till barn och
ungdomar. Självklart är det svårt att siffersätta dessa delars betydelse för måluppfyllelsen men
det finns utifrån ovan rimliga skäl att bedöma måluppfyllelsen som god.
3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Förvaltningen beslutade under våren en reviderad mall för tjänsteutlåtanden så för varje beslut
som ska fattas politiskt ingår sedan sommaren en bedömning av hur beslutet bidrar till
Agenda 2030 och därmed även till tillväxt. Arbete med att sammanställa resultatet pågår men
det finns ännu inte datastöd för det vilket gör det till ett tidskrävande manuellt arbete.
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3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Kommunstyrelsens arbete för det här målet handlar till stor del om det som görs under
benämningen landsbygdsutveckling. Här satsar kommunen stort, bland annat genom att
använda de medel Vingåker fått till del inom satsningen på 30 socioekonomiskt eftersatta
kommuner, till arbetet med Utvecklingsstrategin för Vingåkersbygden 2018-2023. Några
framgångar inom utvecklingsarbetet för att stärka landsbygdsutvecklingen är bland annat att
formen för den demokratiska metod som går under namnet ”trädet” nu är på plats. Trädet
syftar till att skapa bättre förutsättningar att påverka sitt lokalsamhälles utveckling. Den
bygger på ett underifrånperspektiv med lokala utvecklingsplaner, som tillsammans utgör den
kommunala utvecklings- och serviceplanen och innehåller prioriterade utvecklingsområden
med handlingsplaner för kommunens samtliga delar. Den första kommunala utvecklings- och
serviceplanen för Vingåkersbygden antogs av kommunfullmäktige under 2020.
Kommunen har tillsammans med Lokalt utvecklingsforum arbetat fram rutiner för hantering
av olika frågor, exempelvis för trygghetsvandringar, trafikfrågor och skötsel- och utveckling
av badplatser. Ett fokusområde framåt är att identifiera flera verksamhetsfrågor som passar att
hantera i liknande strukturer.
Kommunens projekt för ökat bostadsbyggande har lett till att två orter (Läppe och Österåker)
tagit sitt engagemang vidare och driver egna projekt för att skapa byggemenskaper i sina orter
i samverkan med kommunen. Samt att det lokala engagemanget i Högsjö lett till att Vingåkers
hem nu bygger bostäder där.
En framgång som lyfts fram i utvärderingen av utvecklingsstrategin som har gjorts av
Sveriges lantbruksuniversitet är att arbetet med strategin har lett till att våra bygder uttrycker
att de känner sig mer jämlikt behandlade av kommunen. Dessutom upplever
utvecklingsgrupperna att landsbygdsfrågorna fått större erkännande och att kommunen lyssnar
mer på ortsbor.
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3.1.5 Uppföljning av fullmäktiges mål om Agenda 2030
3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Kommunstyrelsen

Ack budget Dec 2020

Avvikelse mot budget
Dec 2020

101 286

104 171

2 885

Politik

5 741

7 653

1 912

Kommunledningsadministration

4 864

4 497

-367

Kommunikationsenheten

14 230

14 797

567

Ekonomienheten

38 499

39 308

809

8 225

8 510

285

29 726

29 405

-321

HR-enheten
Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

Raden överst, "Kommunstyrelsen" visar totala siffor för hela kommunstyrelsens förvaltning.
Nedanstående visar respektive enhet.
Politik
Utfall jämfört med budget + 1 912 tkr.
I området politik ingår kommunfullmäktige och kommunstyrelse, revision, valnämnd och
överförmyndarens samt KS-resurs.
Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse + 132 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse + 317 tkr. Pandemin har påverkat hela
verksamheten, vilket har lett till att bl.a. kostnaderna för arvoden blivit lägre än budget.
Revision visar en budgetavvikelse på + 64 tkr.
Valnämnd Budgetavvikelse + 28 tkr. Medel har budgeterats för eventuella arvoden och det
som måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 813 tkr. Verksamheten bedrivs i gemensam
nämnd Gnesta och Flen, där den sistnämnda är värdkommun. Den positiva budgetavvikelsen
får tillskrivas förmågan i Flens kommun att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt.
KS-resurs. Budgetavvikelsen är + 558 tkr. Posten används bland annat till oförutsedda
kostnader, men KS har valt att inte nyttja resursen mer.
Kommunledningsadministration
Utfall jämfört med budget -367 tkr. Området består av kommunchef, näringslivsansvarig
samt strateger inom Kris- och beredskap, Brottsförebyggande, miljösamordning och
folkhälsa. Dessutom ingår kostnader för ferieanställda.
Vid årets början låg en besparing på - 1500 tkr på kommunledningsadministration men tack
vare ekonomisk återhållsamhet i alla delar av kommunledningsförvaltningen och att t.ex.
ferieanställda på grund av Corona inte har använts blir utfallet endast en mindre negativ
avvikelse.
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Kommunikationsenheten
Utfall jämfört med budget + 567 tkr. Enheten består av kommunikationschef och enhet
samt nämndservice, IT och telefoni. Överskottet beror bl.a. på sjukskrivningar och allmän
återhållsamhet.
Överskottet beror bl.a. på sjukskrivningar och allmän återhållsamhet samt tidigare
kvarvarande besparingar i form av avslutade system och tjänster.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att sätta
Vingåker på kartan. T ex Smart landsbygd, varumärkesbearbetning, våra nybyggnationer,
Säfstaholms slott, mässor, aktiviteter och verksamhetsbeskrivningar/berättelser i olika former
och kanaler. Återstående medel är 295 tkr.
Ekonomienheten
Utfall jämfört med budget + 809 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar.
Ekonomi- och upphandling samt Bidrag och avgifter
Ekonomi- och upphandling Utfallet är + 284 tkr.
Den positiva avvikelsen härrör främst från lägre kostnader för utbildningsinsatser och
konsulttid. Även konsulterna har arbetat på distans, vilket blivit billigare än om konsultstödet
skett på plats i kommunhuset, dock ger det inte alltid samma möjligheter till stöd. Färre köpta
timmar för arbete med upphandling har också bidragit.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 525 tkr.
I siffrorna finns kommunens andel av Viadidakts och kollektivtrafikens positiva resultat för
2019. Budgeten för kommunbidraget till VSR ligger något högre än vad som överenskommits
varför ett överskott uppstått. Kostnaderna för kollektivtrafik under 2020 blev högre än
budgeterat dels beroende på lägre intäkter med anledning av pandemin och dels beroende på
tillkommande kostnad för bussdepåer.
HR-enheten
Utfall jämfört med budget + 285 tkr.
Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser vilket gör att enheten visar ett
överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.
Kostnader för friskvård kommer i slutet på verksamhetsåret.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, återstående medel är 717 tkr.
Kommunstyrelsen har avsatt öronmärkta medel år 2016 för att stärka arbetsgivarvarumärket
och samordna rekryteringsprocessen. Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen.
Återstående belopp är 185 tkr. Cirka 300 tkr av dessa återstående projektmedel förväntas
användas som uppmuntran till personalen i samband med jul.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten.
Utfall jämfört med budget - 321 tkr.
Enheten består av områdeschef, mat och måltid, teknisk verksamhet, omkostnader
trafikingenjör, landsbygdsutveckling samt turism och upplevelse.
Ansvaret område samhällsbyggnad och mark & exploatering finns inte med som en egen rad i
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tabellen, men ingår i totalbeloppen för Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mark & exploatering har ett positivt utfall med + 12 tkr och ansvaret område
samhällsbyggnad har en avvikelse mot budget på - 390 tkr. Avvikelsen beror på en utebliven
budgeterad intäkt från projektet ökat bostadsbygge.
Mat & Måltider
Av Mat & Måltiders avvikelse på - 669 tkr mot budget, kan 470 tkr kopplas till
inkomstbortfall och ökade kostnader till följd av Corona.
Mat & Måltiders intäkter har minskat med 2567 tkr jämfört med föregående år. En stor del av
intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun inte längre producerar Katrineholms och
Flens matlådor. Men även dem interna intäkterna har minskat till följd av övriga
förvaltningars besparingskrav, minskat elevantal i grundskolan och äldre på särskilt boende
samt intäktsbortfall till följd av Corona. Samtidigt har löneökningar och ökade
livsmedelspriser inneburit ökade kostnader motsvarande 1024 tkr. Åtgärder har genomförts
med minskad bemanning i alla kök med fler än en medarbetare och förändringar i menyn har
minskat livsmedelskostnaderna.
Tekniska
Avvikelse mot budget + 388 tkr Det positiva utfallet förklaras främst med en engångsintäkt
för rondell samt lägre kostnader för snöröjning.
Landsbygdsutveckling har en positiv avvikelse med + 244 tkr mot budget
I verksamheten ingår även kostnader för bredband, då de flesta projekt har kopplingar till
landsbygdsutveckling.
Verksamheten har haft flera projekt med extern finansiering som gett ett positivt utfall.
Upplevelse och turism.
Det positivt utfallet beror främst på lägre personalkostnader då områdeschefen för upplevelse
och turism slutade i början av året, samt lägre annonskostnader under pandemin,
Investeringar
Kommunstyrelsens har för år 2020 haft ett budgeterat förslag enligt omprioriteringsbeslut på
10 600 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 vid i stort sett varje sammanträde
en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett håller sig
inom ramen.
Ramen för år 2020 uppgick till 9 145 tkr, men budgetsumman var efter omprioriteringsbeslut
på 10 600 tkr och översteg alltså ramen med 1 455 tkr
Utfallet år 2020 är 7 261 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på + 3 339 tkr.
Nedan beskrivs flera av kommunstyrelsens investeringar.
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Asfalteringar- Jägaregatan, Grevgatan, Prästgatan. Övriga potthålslagningar pågår
men ligger under driften.
Gården Tekniska. Klart 30/6
Bryggor Högsjö, klart 1/6
Korskyrkan- Ny plantering och asfaltering.
Lekplatser- Alla fel är åtgärdade, jobbat bort alla besiktnings anmärkningar.
Lytterstastugan- Renovering pågår tillsammans med Bastuklubben.
Slottsprojekt, möbler restaurang
Datainvesteringar som exempelvis elevdatorer
Bänkar Vannalaplan- Centrum
Julbelysning- Tennisparken, Bondegatan och kransorten
Järnverksparken- Läggs på is då vi inväntar om PEAB kommer bygga fastigheter.

KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2020, KF § 124, 2019-1126

Totalbelopp budget, tkr

Utfall 2020-12-31 tkr

Återstår, tkr

Asfaltering av gator och
trottoarer

1600

1696

-96

Möbler

120

78

42

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

600

153

447

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm

300

4

296

Dagvattendikning,
Lytterstastugan

500

136

362

Datainvestering

800

381

419

Digitala vägskyltar

700

0

700

Digitalisering,
Kommunikationsenheten

550

558

-8

Digitalisering skolan

1200

1523

-323

Digitalisering kassa och
bokningssystem mm

300

296

4

Julbelysning

200

140

60

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

135

5

Reinvestering område Samh

475

567

-92

Renovering Järnvägsparken

300

0

300

Slottsprojektet, möbler
restaurang

400

358

42

Stratsys

200

298

-98

Utrustning lekparker

100

170

-70

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

0

100
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KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2020, KF § 124, 2019-1126

Totalbelopp budget, tkr

Utfall 2020-12-31 tkr

Återstår, tkr

Översiktsplan

750

0

750

Ramp i Lyttersta och
brygga i Högsjö

600

685

-85

Cykeltak Busstation

135

77

58

Systemutveckling
nämndservice

230

0

230

Tennisparken kiosk,
fettavskiljare

100

4

96

Trygghetsvandringar

200

0

200

Reservkraft, diverse

0

0

0

TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

10 600

7 261

3 339

Kommunfullmäktige har år 2016 beslutat om investeringar synnerliga skäl och som
kommunstyrelsen bevakar. Här nedan finns en uppställning som visar utfallet tom år 2020
samt återstående medel.

KF

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 20162019, tkr

Utfall
2020, tkr

Återstår, tkr

§ 24 den 18/416

Extra satsning asfaltering

4 000

3 898

102

0

§ 24 den 18/416

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

8 300

597

8

7 695

§ 24 den 18/416

Åtgärda infratruktur rasrisk
Vingåkersån

8 000

342

0

7 658

§ 24 den 18/416

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

0

0

170

§ 24 den 18/416

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet

700

674

20

6

§ 18 den 13/317

Nytt ekonomisystem

2 500

2 039

24

437

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet

12 800

8 090

1 151

3 559

§ 70 den 26/617

Slottsprojektet Säfstaholms
slott

1 200

155

1 308

-263

37 670

15 795

2 613

19 262

SUMMA
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Under året har kommunstyrelsen följt olika projekt som finns inom förvaltningen och
som inte belastat årets resultat, men som påverkar kommunens likviditet.

KFbeslutat
totalbelopp

Utfall tom
2019

Utfall
2020

Återstår
totala
medel

Avvikelse
mot budget

Kommentar
prognos

§ 24 18/4-16 Sluttäckning
av deponin

6 500

27 926

3 685

31 611

25 111

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 24 18/4-16 Bygga ny
ÅVC

10 000

0

0

0

10 000

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 24 18/4-16 Utveckling
av Brene industriområde

1 000

0

0

0

1 000

100801 Detaljplan
Sävstaholms sl

0

0

-102

-102

-102

0 Detaljplan Loke 4 mfl

0

0

0

0

0

0 Detaljplan Loke 4,
Loke forts

0

-55

0

-55

-55

0 Detaljplan GropptorpMarmorbyn

0

0

0

0

0

0 Detaljplan Storgölet
Baggetorp

0

-95

-47

-142

-142

101712 (2820) Ökat
bostadsbyggan

0

4 190

-601

3 589

0

100725 Rehabprojekt

0

185

0

185

0

568

-279

289

0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

100730
Kommunikationsprojektet

100752 Sociek utveck
kommuner

0

917

-70

847

0

100757 IoT
landsbygdsutveckling

0

32

15

47

0

100756 Smart pakettrp. i
V-åker

0

-206

-389

-595

0

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

429

-200

229

0

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

200

131

331

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

712

2

714

0

SUMMA

17 500

34 803

2 145

36 948

35 812

Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.

13

381

3.3

Verksamhetens aktiviteter

4 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i % av arbetstid för kommunledningsförvaltningen (de delar av
kommunstyrelsens verksamhet som ligger under kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
redovisas där):
2019 3.98 %
2020 3,45 %
Förvaltningen har således låga sjukskrivningstal och till och med ännu något bättre under
2020.

5 Förväntad utveckling
Övergripande
Kommunstyrelsens verksamheter är både internt och externt inne i en relativt intensiv period
av förändring. Flera verksamheter bedriver ett ambitiöst utvecklingsarbete som har lika
mycket med hög kompetens hos medarbetarna som förändrad lagstiftning att göra. Dessutom
går teknikutvecklingen fort genom det arbete som förvaltningens IT-tekniker utför utifrån
ökad efterfrågan från organisationen.
Kommunikationsenheten
Tack vare Vingåkers kommuns satsningar på digitala kunskaper och verktyg ställs ökade krav
på IT-kompetens. Vi ser redan nu ett ökat behov från verksamheterna i både utvecklingsstöd
som drift- och supportstöd. Ett behov vi inte på sikt kommer att kunna möta på sikt med
tillfredsställande leverans till våra verksamheter utan utökad bemanning inom ITverksamheterna.
Behovet och efterfrågan av kommunikation fortsätter att öka vilket kräver en bamanning på
två kommunikatörer. Under 2020 finansieras en av tjänsterna genom projektet Den smarta
Vingåkersbygden, denna lönekostnad kommer från och med 2021 inkluderas inom befitnlig
ram i kommunikationsenhetens budget.
Under 2020/2021 kommer investeringar göras för att utveckla det centrala
ärendehanteringssystemet. Detta för att skapa en effektivare och mer kvalitetssäkrad hantering
av ärendeprocessen - från registrering till protokoll och arkivering.
Under våren 2020 initierades på enheten ett arbete med att ta fram underlag för att kunna gå
till politiken om förutsättningar för framtidens arkiv. Ska Vingåker fortsätta med analogt arkiv
eller gå över till digitalt. Oavsett vilket val vi väljer innebär det både konsekvenser och
utmaningar.
IT-utveckling och digitalisering skapar en spännande framtid. Det är viktigt att nyttja
befintliga system för att få dess fulla kapacitet och där de är möjligt använda dem som
plattform för vidare utveckling. Behovet av stöd och utbildning är väsentlig för att våra
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verksamheter ska kunna nyttja digitaliseringen på bästa sätt.
Upphandling av telefoni som tjänst och växelfunktion kommer att pågå under 2021.
Ekonomienheten
Kommunens ekonomiska läge medför att alla verksamheter hanterar effektiviseringar och
åtgärdsplaner. Kommunstyrelsens verksamheter har till fullmäktige i oktober redovisat en
åtgärdsplan för ekonomi i balans år 2023.
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning medför att kommunens
årsredovisning och även delårsrapport behöver omarbetas för att matcha lagens krav på
innehåll, främst rubriksättning, detta medför en del merarbete för ekonomienheten.
Anvisningar, tidplaner och mallar ska uppdateras. Arbetet har påbörjats och fortsätter under
hösten. Kommunens samtliga chefer har börjat arbeta i Stratsys, vilket på sikt kommer
underlätta planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Fortsatt arbete med att
knyta siffror i ekonomisystemet med automatik till Stratsys kommer att ske under 2021.
Kommunfullmäktige har beslutat att AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB
och Vingåker Kraft AB ska börja använda Stratsys och Visma Ekonomi. Ett projekt kommer
att startas upp under början av år 2021 med deltagare både från ekonomienheten och bolagen.
Stratsys ska vara igång för bolagen senast vid årsskiftet 2021/2022 och Visma Ekonomi
senast vid årsskiftet 2022/2023.
HR-enheten
Enhetens arbete är stabilt, inga större förändringar planeras.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas fortsätta
dem kommande åren. Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en offensiv strategi
för landsbygdsutveckling, ger en bra grund för fler nyproduktioner och etableringar i
Vingåkersbygden. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya
bostadsområden för ökad inflytt till kommunen är stor. Utmaningarna ligger i att hinna bygga
ut infrastrukturen i samma takt som efterfrågan. Idag saknar förvaltningen kompetens och
resurser inom området mark & exploatering vilket bromsar utvecklingen. En snabb
tillväxttakt ställer också högre krav på övriga nämnder och de kommunala bolagen.
Underdimensionerad förnyelsetakt av VA-nätet är ett stort problem i hela riket. En utbyggnad
av nätet ger ytterligare utmaningar. Med samverkan och ett smart exploateringsarbete
kommer årets befolkningsökning fortsätta under många år framöver med positiva
socioekonomiska konsekvenser. Enligt beräkningar från Statisticon kommer pågående och
planerade planer medföra en befolkningsökning med 464 personer fram till 2029 (jämfört
med 2019). Vilket motsvarar en intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr.
Fortsatt satsning på samverkansprojekt i Vingåkersbygden ökar delaktighet och engagemang
från civilsamhället, samtidigt som den lokala ekonomin stärks, och service och gemenskap i
småorterna kan skapas. Ett målområde kommande år är att göra ungdomars delaktighet och
engagemang till en given del i Vingåkersbygdens utvecklingsarbete.
Mat & Måltider står inför stora ekonomiska utmaningar dem närmsta åren. Dem interna
intäkterna beräknas fortsätta minska till följd av förvaltningarnas besparingar samtidigt som
dem fasta kostnaderna kvarstår. Det är stora skillnader mellan kostnaderna på olika enheter,
där små förskolor med mottagningskök är dem allra mest kostnadsdrivande. Fler stora
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förskolor med tillagningskök liknande Äppellundens förskola, skulle ge stora
samordningsvinster.
Tidigare kockbrist i Sverige kommer troligtvis återkomma när Coronapandemin är över. Mat
& Måltider räknar med fortsatt utmaning med kompetensförsörjning, varvid arbetet med
attraktiv arbetsgivare är av största vikt. För att ställa om till fler tillagningskök behövs intern
kompetensutveckling. Under 2021 startas ett utbildningskök där medarbetare får möjlighet att
utbilda sig till kockar.
Det stora intresset bland lokala leverantörer i Vingåkersbygden möjliggör mer lokal mat på
våra barn, unga och äldres tallrikar. Under nästkommande år kommer allt nötkött som
serveras i kommunen kunna vara köpt från bygdens lantbrukare.
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Verksamhetsberättelse 2020
Kultur- och fritidsnämnden
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1 Översikt över verksamhetens utveckling

volym

2017

2018

2019

2020

2021

Antal badande

45 786

40982

50849

28877

44000

Antal besök
biblioteket

58515

61397

61397

37890

60000

antal utlån
biblioteket

49884

47441

46934

54696

52000

antal program
biblioteket

104

165

200

222

170

0

10000

9000

12000

0

1000

20000

10

100

22

24

Antal besök
fritidsgården
antal besök
slottet

8761

10000

antal aktiviteter

0

0

antal
bidragsrättigade
föreingar

27

24

200101
- 200831

21

190101
- 190831

180101
- 180831

170101
- 170831

160101
- 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
Kultur och fritidsnämndens huvuduppdrag är att ansvara för den kommunala kultur- och
fritidsverksamheten i Vingåkers kommun. Kultur- och fritid tar ansvar för och är bidragande
till utvecklingen av bibliotek, badhus, fritidsgård, Säfstaholms slott, fritidsbank och
föreningslivet.
Totalt arbetar 22 personer inom Kultur och fritid. Under året har badhuset haft öppet 7 dagar i
veckan med 28 788 besökare, biblioteket haft öppet 6 dagar i veckan med 37890 besökare,
fritidsgården har haft öppet 5 dagar i veckan med 150 besökare i veckan.
År 2020 har inte varit ett vanligt år för Kultur- och fritidsnämnden. Under våren genomgick vi
en organisationsförändring, där Område Upplevelse och Område Samhällsbyggnad förenades
till Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutom den turbulens en omorganisering
innebär påverkades även Kultur- och fritidsnämnden till stora delar av Coronapandemin och
vår verksamhet har på olika sätt fått ställa in och ställa om. Trots det har verksamheterna hållit
fanan högt, varit kreativa och hittat lösningar för att kunna erbjuda den absolut bästa kulturoch fritiden i Vingåkersbygden.
Under året som gått har vi haft förmånen att få inviga Säfstaholms slott som efter flera år av
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renovering äntligen klar.
I november stod vår nya fritidsgård färdigbyggd och vi kunde flytta in verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden har delat ut totalt 2,3 miljoner kronor i föreningsbidrag.
Föreningar med extra försluter grundat på Corona fick möjlighet att söka ersättning ur det
överskott som inte delades ut enligt gällande bidragsregler
Ett stort tack till personalen, kommunmedborgare, besökare och föreningsliv för ett
annorlunda men lärorikt mycket år.
Säfstaholms slott
Slottet har sedan 2017 varit stängt på grund av renovering. Den planerade invigningen till 18
juni blev framflyttad till 18 september på grund av pandemin. Under sommaren var
Slottshopen öppen alla dagar utom måndagar, där försäljning av lokalt konsthantverk samt
turistinformation kunde tillhandahållas.
Invigningen av nya slottet, den 18 september blev otroligt lyckad trots de restriktioner som då
rådde. Under själva invigningsdagen tog slottet emot grupper om max 18 personer vid fem
olika visningstillfällen. Därefter hade slottet extra öppet under en vecka med visningar tre
gånger om dagen som alla var fullbokade.
Under höstlovet erbjöd slottet under tre dagar spökvandringar för barn mellan 6-10 år och
Escape Room, för ungdomar 10-18 år. Övrig verksamhet, som musikevenemang, aktiviteter i
slottets kreativa verkstäder mm har inte kunnat sättas igång på grund av Corona.
Planeringen för ett samarbete med skola, föreningsliv och studieförbund pågår och beräknas
kunna komma i gång så snart de rådande restriktioner för social distansering upphör.
Biblioteket
Trots rådande situation med Coronapandemin har biblioteksverksamheten varit öppen men
stängd för fysiskt besök från november. Biblioteket har inte fysiskt kunnat fungera som
mötesplats under den tiden. Däremot har biblioteket i möjligaste mån ställt om till en digital
mötesplats på olika sätt. Vi har genomfört ett antal program, fysiska och digitala, för barn och
vuxna i Vingåkers kommun. Vikten av att biblioteket inrymmer Vingåkers DigidelCenter
innefattande tjänsten att stödja vingåkersborna i användandet av digital teknik har varit av stor
betydelse under Coronapandemin då användandet av IT-teknik ökat i en mycket snabb takt.
Vi konstaterar att biblioteket verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och bidrar till att
minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader. Biblioteket bidrar till höjd kunskapsnivå och
verkar för ökad folkhälsa.
Badhuset
Badhuset har på grund av Corona resulterat i flera månaders stängning av badhuset vilket
påverkat resultat. I och med pandemin har det även varit en stor nedgång med antalet badade
samt flera inställda simkurser även när badhuset hållit öppet. I vårt Café Våga har vi reviderat
vårt utbud till flera sockerreducerade alternativ. Vi har haft en pensionsavgång under året. Vi
har också använt tid till vidareutbildning, bland annat en konflikthanteringskurs, HLR-barn
och livsmedelshanteringsutbildning.
Fritidsgården
Nybyggnationen av nya Fritidsgården blev klar i november vilket innebar att
fritidsgårdsverksamheten flyttade in i helt nya lokaler. Nytt förhållningssätt implementerades
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där stort fokus är på barnkonventionen. Coronapandemin innebar att personalen i vid flera
tillfällen omplacerades för att stötta upp i inom skola och barnomsorg. Pandemin innebar även
att verksamheten under flera perioder hölls stängt för besök men öppet för utomhusaktiviteter.

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

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

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

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

Badhus
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•

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

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

Säfstaholms slott och slottspark
Vi lovar att
•
•
•

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

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

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Resultatmål

Beskrivning

Indikator

Utfall

Målnivå

Tid

Ansvarig

Måluppfyllelse

Antalet barn
i
föreningsliv
et ska
bibehållas
på
nuvarande
nivå och om
möjligt öka.

Barn och
ungdomars hälsa
ska förbättras
och användning
av droger
minska.

Antalet registrerade
sammankomster för
barn och ungdom i
åldern 7–25 år

Ht
2016Vt
2017 =
3 811Ht
2018 Vt
2019 =
3 203

Bibehålla
antalet
sammankomster på
2018/2019
år nivå.

202
0

Område
upplevelse
r

Ej uppnått
- Pga Corona
rapporterade
föreningarna in
2019 år antal
sammankomste
r.

Antalet barn
i
föreningsliv
et ska
bibehållas
på
nuvarande
nivå och om
möjligt öka.

Barn och
ungdomars hälsa
ska förbättras
och användning
av droger
minska.

Antalet registrerade
medlemmar i
föreningslivet i
åldern 7–25 år

2017 =
1
402201
8=1
253

Bibehålla
antalet
medlemma
r på
2018/2019
år nivå.

202
0

Område
upplevelse
r

Ej uppnått- Pga
Corona
rapporterade
föreningarna in
2019 år antal.

Antalet
badande ska
inte vara
högre än att
hög kvalitet
och säkerhet
kan
erbjudas.

Simning och
annan motion
främjar
folkhälsan

Badhusets statistik
över antalet
besökare

40 982

44 000

202
0

Badhuset

Ej uppnåttHög kvalitet
men pga
Corona lägre
antal badande

Antalet
program och
arrangeman
g på
biblioteket
ska
bibehållas
på
nuvarande
nivå.

Läskunnighet är
en
grundförutsättnin
g för att klara
skolan och
arbetslivet.

Summering i
bibliotekets
verksamhetsberättel
se

Tertial
2 2019
= 200

165

202
0

Biblioteke
t

Uppnått -Trots
Corona ökade
programmen på
badhuset till
222 i antal.

Antalet barn
i
föreningsliv
et ska
bibehållas
på
nuvarande
nivå och om
möjligt öka.

Barn och
ungdomars hälsa
ska förbättras
och användning
av droger
minska.

Antalet registrerade
sammankomster för
barn och ungdom i
åldern 7–25

Ht 2016
Vt 2017
=3
811Ht
2018 Vt
2019 =
3 203

Bibehålla
antalet
sammankomster på
2018/2019
år nivå.

202
0

KFN

Ej uppnått
- Pga Corona
rapporterade
föreningarna in
2019 år antal
sammankomste
r.

Antalet barn
i
föreningsliv
et ska
bibehållas
på
nuvarande
nivå och om
möjligt öka.

Barn och
ungdomars hälsa
ska förbättras
och användning
av droger
minska.

Antalet registrerade
medlemmar i
föreningslivet i
åldern 7–25 år

2017 =
1
402201
8=1
253

Bibehålla
antalet
medlemma
r på
2018/2019
år nivå.

202
0

KFN

Ej uppnått- Pga
Corona
rapporterade
föreningarna in
2019 år antal.

Kommentar till måluppfyllelse
Samtliga av Kultur- och fritidsverksamheter har drabbats hårt av Coronapandemin. Trots det
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har verksamheterna varit flexibla och tillmötesgående, både mot externa besökare och till den
interna organisationen. Glädjande är att biblioteket nått ett högt antal med program och det
tack vare att de till stor del utvecklat de digitala arrangemangen. Fritidsgården med sitt nya
förhållningssätt levt upp till de förväntade målen. Säfstaholms slott och badhuset med färre
besöksantal har haft det svårare att nå målen.
Föreningslivet har också de haft ett tuff år med många inställda evenemang, sammankomster
och medlemmar som inte närvarande på träningarna, vilket påverkat antalet sammankomster
och medlemsantalet och inte minst föreningarnas ekonomiska situation.
Säfstaholms slott
Säfstaholms slott har inte nått målen för nämnden 2020. Säfstaholms slott planerades att
öppnas i juni, men på grund pandemin blev det uppskjutet till invigning i september. Från
september fram till stängning i november hölls det nästan dagligen visningar för besökare,
men med begränsat besöksantal. En positiv effekt av pandemin är att Säfstaholmsslott under
året utökat sin verksamhet genom att erbjuda digitala visningar och även guidade
utomhusvisningar i Vingåkers centrum. Säfstaholms slott har inte kunnat erbjuda den bredd
på aktiviteter och arrangemang som som önskas.
Biblioteket
Trots rådande situation med Corona pandemin har biblioteket genomfört 222 antal program
för barn vuxna och äldre i Vingåkers kommun 2020. Utöver detta har verksamheten uppnått
de övriga målen enligt nämnden för 2020. Biblioteket har verkat för ett långsiktigt hållbart
samhälle och och bidragit till att minska ojämlikheter och möjlighetsskillnader. Biblioteket är
ett nav i arbetet med lokal demokratiutveckling. Biblioteket skapar och är samskapare av
arrangemang och möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.
Biblioteket har erbjudit en mängd digitala aktiviteter, läsecirklar och lovaktiviteter.
Fredagsmys, BVC-träffar och sagostunder har tyvärr fått ställas in och vi har enbart haft ett
fåtal träffar under året. 23 gåvoböcker till nyblivna föräldrar i Vingåker hämtades ut 2020.
Antal bokrecept som lämnades in var 5 stycken. Bokklubben Bookworms för barn mellan 812 år fortsatte som vanligt under året fram till november då bibliotekslokalen stängdes. I
samarbete med Sävstaskolan har biblioteket haft en läs-hund vid ett antal tillfällen, där barn i
behov har kunna läsa kravfritt för hunden Berra.
Kultur- & socialbibliotekarien tillhandahåller medier samt kultur och upplevelser till
kommuninnevånare i Vingåker med olika funktionsnedsättningar. Biblioteket servar med
bibliotekets tjänster till låntagare med olika funktionsvariationer genom hembesök en gång i
månaden, så kallad boken kommer service. Under året 2020 har antalet som har haft behov av
leveranser av böcker ökat. För äldreomsorgen och handikappomsorgen anordnas det
kulturarrangemang och träffar. På biblioteket driver kultur- & socialbibliotekarien
läsfrämjande arbete för avsedd målgrupp i form av två bokcirklar och skrivarcirkel. Innan
mars 2020 bedrevs dessa samt språkcirklar och språkcaféer för integrationsändamål.
Skolklasser har kunnat boka in sig på vissa dagar innan öppning, för att begränsa antal
personer i lokalen. 16 klasser besökte oss under året och 18 skolklasser ville ha besök till
klassrummet med boklåda och bokprat till eleverna.
Badhuset
Badhuset har inte kunnat uppfylla samtliga nämndens mål för 2020, då badhuset har varit
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stängt flera månader på grund av pandemin. Utifrån detta har badhuset ändå kunnat ge
kommunens simskolor en bra undervisning. Vi har simskola för kommunens elever från 6 år
upp till årskurs 9. 2020 uppgick antalet badande till 28 877 personer vilket är en kraftig
sänkning mot året innan som var det högst på flera år. Badhuset har arbetat vidare med
barnkonventionen, konflikthantering och sockerreducerat sitt Café.
Fritidsgården
Trots att fritidsgården under perioder av året tvingats hålla stängt har strävan alltid varit att
någon vuxen skall finnas tillgänglig för de bar och unga som har behov vuxet stöd.
Fritidsråden bör ändå ses ha uppnått nämndens mål för 2020. Fritidsgården har arbetat fram
ett nytt förhållningssätt som grundar sig i barnkonventionens fyra grundprinciper. Stort fokus
har varit att åtgärda de brister som fanns med i den utredning som presenterade tidigt 2020,
vilket bidragit till att personalen arbetat för att kompetenshöja verksamheten. Under året
flyttade verksamheten in i nya och fräscha lokaler. På fritidsgården har man även under året
arbetat för att sockerreducera utbudet i caféet.,

4.1

Måluppföljning

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

4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030
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4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Kultur- och
fritidsnämnden

Avvikelse mot budget Dec
2020

Ack budget Dec 2020
16 494

15 806

-688

Bad

3 169

3 025

-144

Bibliotek

3 889

3 958

69

Fritidsgård

2 312

2 305

-7

Slottet

3 385

2 900

-485

Raden för Kultur-och fritidsnämnden visar det totala utfallet och avvikelsen för hela kultur-och fritidsnämndens verksamhet. Nedanstående
visar respektive enhet.

•

Kultur-och fritidsnämndens totala utfall jämfört med budget är totalt - 688 tkr

Att Kultur- och fritidsnämnden hamnar på ett underskott under året 2020 är inte förvånande.
Badhuset som föregående år har redovisat ett positivt resultat har under året tvingats hålla
stängt under betydligt längre perioder än vanligt. Säfstaholms slott hade budgeterat för
intäkter på 750 000 kr men då Säfstaholms slott helt eller delvis hållit stängt har även
intäkterna uteblivit. Trots det har man minskat de allmänna utgifterna med 165 000 kr.
•

Kultur- och fritidsnämnden utfall jämfört med budget + 40 000 kr

Nämndens verksamhet har varit mer begränsad under 2020 med färre utbildningar och resor,
vilket ger ett positivt resultat.
•

Områdeschef inklusive kulturverksamhet -161 000 kr

Personalkostnaderna är högre än budgeteter. Övriga kostnader såsom marknadsföring
evenemang ärr bättre än budgeterat, men ger ändå ett underskott på 161 000 kr.
•

Säfstaholmsslott - 485 000 kr

Den negativa avvikelsen om 485 000 kr består av uteblivna intäkter. På grund av
Coronapandemin har det inte kommit in några intäkter till Slottet.
•

Föreningsbidrag utfall jämfört med budget 0 tkr.

Samtliga föreningsmedel delades ut. Det överskott av medel för föreningsbidrag som som
fanns kvar vid årets slut, delades, efter nämndbeslut, ut till föreningarna som anmält förluster
kopplat till Corona.
•

Badhuset utfall jämfört med budget - 144 000 kr

Intäkterna har minskat då badhuset hållit stängt. Personalkostnader samt övriga kostnader har
också minskat jämfört med budget vilket gör att underskottet endast är -144 tkr.
•

Biblioteket utfall jämfört med budget + 69 000kr
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Den positiva avvikelsen med 69 tkr beror på allmänt lägre kostnader än budget
•

Fritidsgården utfall jämfört med budget -7 000 kr

Lägre personalomkostnader samtidigt som hyran för fritidsgården är högre än budget gör att
den negativa avvikelsen endast är marginell.
Investeringar Kultur- och fritidsnämnden
•

Av nämndens budgeterade investeringar på totalt 185 000 kr har nämnden köpt in
konst för 10 000 och köpt in en våtdammsugare till badhuset för 31 000 kr

Under Kommunstyrelsen finns två typer av investeringar. Dels det som avser årets
investeringar och dels det som kallas för synnerliga skäl och som sträcker sig över flera år.
•

Investeringar Kommunstyrelsen investeringar för 2020

Investeringar i digitaliseringssystem inklusive Digidelcenter på biblioteket har använts
300 000 kr mot budget 600 000kr
•

Kommunstyrelsen investeringar synnerliga skäl

Skatehallen som sedan år 2016 totalt förbrukat 694 000 kr mot budget 700 000 kr
Till Slottsprojektet Säfstaholmsslott som nu är helt färdigrenoverat användes totalt
1 463 000 kr mot budget 1 200 0000kr. Den överskjutande delen består till stor del av
hantverkskostnader.
Projekt inom nämnden
•

Landsbygdsbibliotekarier

Vid årets slut fanns 817 000kr avsatt på balansräkningen
•

Kulturrådet

Vid årets slut fanns 52 000kr avsatt på balansräkningen
•

Utredning sportcentrum

Vid årets slut fanns 37 000kr avsatt på balansräkningen
•

Utredning kulturcentrum

Vid årets slut fanns 53 000kr avsatt på balansräkningen
•

Digidelcenter

Vid årets slut fanns 101 000kr avsatt på balansräkningen
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4.3

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro inom Kultur- och fritid
2019 = 1,45%
2020= 8,08%
Kommentar sjukfrånvaro
Den markanta ökningen av sjukfrånvaro inom Kultur- och fritid beror främst på
långtidsjukfrånvaro.
Säfstaholms slott
2019 = 2,69%
2020= 7,73%
Under året har två nya tjänst anställts- En kulturpedagog på 100% samt en Slottvärd på 50 %.
Under sommaren/höstterminen att Säfstaholms slott haft två timanställda ungdomar som
arbetat i Slottsshoppen.
Biblioteket
2019 = 1,44%
2020 = 8,97%
En långtidssjukskriven. Projektanställt en person som arbetar som landsbygdsbibliotekarie
och som digidellots.
Badhuset
2019 = 0,52%
2020 = 1,57%
Under året har en personal frivilligt sagt upp sig för att fortsätta med en annan tjänst, men
kvar i kultur och fritid. En pensionsavgång har vi haft. Vi har ännu inte ersatt tjänsten Vi har
anlitat timvikarier för att lösa vissa tider. När badet var helt stängt har vi arbetat på andra
enheter, därefter har vi öppnat för skolans simskolor.
Fritidsgården
2019= 1,69%
2020= 6,55%
En långtidssjukskriven. En nya fritidsledare anställdes på 100% från juni 2020.
En Tf fritidsgårdföreståndare från juni- december
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6 Förväntad utveckling
Kultur- och fritid
Vi ser ljust på framtiden. Förhoppningen är att kunna öppna upp verksamheterna under våren
och då erbjuda våra besökare en bredd av upplevelser och aktiviteter. Om öppningen dröjer
får det, precis som under år 2020 påverkan på resultatet, främst då Säfstaholms slott och
badhuset.
Våra föreningar har under 2020 haft ett tufft ekonomiskt år vilket vi kan få se konsekvenser
på 2021, med flera bidragsökningar.
Upphandling att nytt kassa- bokningssystem och bibliotekssystem finns i planeringen.
Att ta ett omtag kring våra kommunägda sport- idrottshallar och göra en ordentlig invertering
för att erbjuda likvärdiga fritidsytor är på gång.
Säfstaholms slott
•
•
•
•

•
•
•
•

Vi planerar för att slottet ska kunna öppna upp igen och då ska vi vara redo att ta emot
besökare och också kunna erbjuda en mängd olika aktiviteter.
Vi har tillsammans med den lokala mångkonstnären Mia Poppe, som har både skrivit
och illustrerat en bok, låtit trycka upp “Sagan om Säfstaholms slott” som kommer att
säljas i slottets museishop.
I påsk planerar vi för att SOS återigen kunna hålla sin Påskrunda på slottet. .
I sommar planeras årets stora utställning vara “Smells like Art - Doften av ett
konstverk”. En utställning där ett antal av våra egna verk som hänger i den permanenta
avdelningen blir doftsatta. Dofter som du som betraktare förknippar med vad du ser i
målningen. Ett sätt att förstärka dina sinnen när du tittar och upplever konstverket. Du
kommer även kunna känna på saker förknippat med konstverket för att upplevelsen
ska bli extra spännande.
Arbetet med att hitta någon som vill driva slottets restaurang är av största prioritet, då
restaurangen tillsammans med slottet ska jobba för att locka såväl lokala som tillresta
besökare till Vingåker.
Till hösten planerar vi som vanligt ett höstlov med massor av aktiviteter och i
december en större julkonsert.
Däremellan kommer vi att arrangera olika musikevenemang tillsammans med
Scenkonst Sörmland. Kommer vi att tvingas hålla stängt även framöver så arbetar vi
med att utveckla digitala visningar av slottets nuvarande utställningar.
Under året planeras Birgitta Lovén med en retrospektiv utställning

Biblioteket
•

•

Biblioteksverksamheten är i stort behov av ett nytt biblioteksdatasystem då det gamla
inom kort inte uppdateras längre och kommer att försvinna från marknaden.
Verksamheten behöver således uppdateras med ett nytt biblioteksdatasystem för att
fungera på ett relevant sätt för kommuninvånarna i Vingåkers kommun och möta deras
krav i den digitala världen samhället i stort befinner sig i idag. Extra viktigt att
verksamheten kan fungera digitalt ut mot besökarna i den befintliga Coronapandemin.
Det är aktuellt med ombyggnation på biblioteket vilket planerats för under en längre
tid. Under året kommer beslut tas i vilken omfattning ombyggnationen på biblioteket
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•

tas.
Beslut har redan tagits om att biblioteket ska ställas om till ett meröppet bibliotek i
samband med ombyggnationen oavsett ombyggnadens omfattning.

Badhuset
•
•
•
•
•

En ny medarbetare ska anställas.
Vi har bytt ut delar i vårt café sortiment, med varor utan vitt socker.
Arbetet med barnkonventionen har gjort att vi implementerar det i vår kursplan för
simskolorna och dokumenterar detta för att kunna utvärdera resultatet.
Visions- och värdegrundsarbetet pågår.
Badet är fortsatt stängt för allmänheten under de omständigheter som råder, detta
påverkar ekonomin. Förbereder för att kunna öppna så snart läget är stabilare.

Fritidsgården
•
•
•
•
•
•
•

Invigning av fritidsgården
Finna en bättre struktur för uppsökande verksamhet i hela Vingåkersbygden och
arbeta upp en kontakt med motburne ungdom.
Hitta strategier för att få mer tjejer att vara delaktiga på gården.
Arbeta vidare med vårt förhållningsätt och fokus på barnkonventionen.
erbjuda mellanmål för 5 kr . Visionen är att barnen/ungdomarna och deras
vårdnadshavares ska se mellanmålet som en naturlig del i vardagen.
Fortsätta med utomhusaktiviteter
Uppmuntra dialog med vårdnadshavare.

14

398

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-25

KFN §4

6 (18)

KFN 2021/9

Verksamhetsberättelse 2020
Kultur och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för 2020. Verksamhetsberättelsen
innehåller bland annat en beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av
måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, sjukfrånvaro, internkontroll och
verksamhetens tankar kring framtiden kopplade till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-02
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

399

!I

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-25

1 (15)

Tid och plats
Torsdagen den 25 februari 2020 kl. 17.00 - 19.00 i sammanträdesrummet Hjälmaren
på kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Christina Hallin (MP)
Hans Jonsson (SO)
Aziz Jaali (S)
Louise Karlsson (SO)
Övriga deltagare
Elin Pettersson, kultur och fritidschef
Ulrika di Martini Brakel, kultursmordnare §§ 1-4
Ulla Solsmo, bibliotekschef § § 1-4
Ann Gertman, Badmästare §§ 1-4
Åsa O lofsson, fritidsledare § § 1-4
Josefin Frank, sekreterare § § 1-4
Deltagare på distans
Christina Hallin (MP), Hans Jonsson (SO), Aziz Jaali (S), Louise Karlsson (SD), Elin
Pettersson, kultur och fritidschef, Ulrika di Martini Brakel, kultursmordnare
Ulla Solsmo, bibliotekschef, Ann Gertman, Badmästare, Åsa Olofsson, fritidsledare

Paragrafer

1-15

Justering

2021-03-02

Sekreterare

Ordförande

Justerande

400

Verksamhetsberättelse 2020
Samhällsbyggnadsnämnden

1

401

Innehållsförteckning
1 Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................... 3
2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ....................................... 4
3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ................................................. 4
3.1 Måluppföljning ............................................................................................................. 4
3.2 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 8
4 Väsentliga personalförhållanden .................................................................................. 10
5 Förväntad utveckling ..................................................................................................... 10

2

402

1 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin är såklart den händelse som påverkat nämndens verksamheter mest under
året. Förvaltningen ställde snabbt om till distansarbete och i början av pandemin lades mycket
resurser på att ta fram rutiner, handlingsplaner och åtgärder för att hindra smittspridning och
trygga verksamheterna. Även om pandemin inneburit många utmaningar, har den även
bidragit till ökad digitalisering och många nya samarbeten och kreativa lösningar.
Miljökontorets planerade tillsyn coronaanpassades. Livsmedelstillsynen ställdes om från
oanmält okulär tillsyn till anmäld skrivbordstillsyn, lantbruk tillsyn och tillsyn av
verksamheter som omfattas av 45 § i förordning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
planerades om för att utföras på hösten. På grund av personalomsättning utfördes dock inte
den planerade tillsynen av höstens miljö och hälsoskyddsobjekt. En tillsynsplan togs fram för
att verksamheterna ska få den tillsyn de betalar för inom en treårsperiod. I samband med
utbrottet av Covid-19 har miljökontoret fått implementera en ny tillfällig lagstiftning i
tillsynsplaneringen.
En möjlig Coronaeffekt är det ökade intresset för att bosätta sig i Vingåkersbygden som visat
sig under året. Stigande huspriser och stort intresse för lediga tomer skulle kunna vara ett
resultat av småskalighetens frammarsch, då ökad digitalisering möjliggör för rofylld
distansering i naturskön miljö. Antalet påbörjade husprojekt har under året varit mer än tre
gånger högre än prognosen vilket kommer bidra till 38 nya bostäder och fler medborgare till
Vingåkersbygden. Den positiva utvecklingen har inneburit en ökad arbetsbelastning för
enhetens bygglovshandläggning.
Förutsättningen för en god tillväxt i Vingåkersbygden är planeringsarbetet som skapar
möjligheter för attraktiva boende- och rekreationsmiljöer. Under året har en av de största och
viktigaste detaljplanerna på många år, Säfstaholms slott och slottspark, tagits fram.
Detaljplanen för slottsområdet med kringliggande fastigheter kommer att bli en naturlig
utbyggnad av vår centralort. Detaljplanen präglas av både social och ekologisk hållbarhet.
Planen möjliggör en blandning av olika typer av byggnader med bostäder av olika storlek.
Planen möjliggör också för en blandning av upplåtelseformer och ägande och det kommer
vara möjligt att bedriva verksamheter i området. Planområdet blir ett välkommet tillskott till
Vingåker. Sävstaholms slottsmiljö ställer särskilt stora krav på anpassning till de
kulturhistoriska värdena. Planområdet genomkorsas av Vingåkersån som tillsammans med sitt
strandområde är en känslig biotop.
Förvaltningen har deltagit i projektet att skapa ett levande centrum i tätorten samt påbörjat en
inventering av detaljplanerna i Vingåkers tätort. Båda dessa projekt kan användas som en
förstudie till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten.
Digitaliseringen har varit en stor del i det interna arbetet. Miljökontoret har satt
ärendehanteringssystemet Castor i drift. Castor kommer med hjälp av sin direkta koppling till
ekonomisystemet och till kommunens E-tjänstportal, effektivisera och säkerställa kvalitet i
handläggning. Miljökontoret har därför under 2020 skapat E-tjänster för samtliga
anmälningsblanketter och formulär. Under 2021 kommer bygglov, fysisk planering och
bostadsanpassning utföras i samma system. För att möta framtidens krav på digitalisering har
befintligt kartsystemet Geosecma utvecklats med konsultstöd.
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2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
För varje kalenderår beslutar nämnden en nämndplan med mål och prioriteringar för
verksamhet och ekonomi. Uppföljning och utvärdering sker genom årlig
verksamhetsberättelse. Nämnden beslutar även årligen om en internkontrollplan, för att
säkerställa ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som följer lagar och riktlinjer.
Beslut om enskilda internkontrollpunkter kan även beslutas löpande under året då behov
tillkommer och uppmärksammas. En ekonomisk uppföljning mot budget ges med några få
undantag vid varje nämndsammanträde.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
3.1

Måluppföljning

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

Analys
Nämnden redovisar ett minusresultat på på grund av höga kostnader för
bostadsanpassningsbidrag och ändrade redovisningskostnader för planutredningar. Vakanser
under året har täckt delar av underskottet.
3.1.1.1.1 Nämndmål: Hanteringen av bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och
kostnadseffektiv

Analys
Under året har en utredning startats som syftar till att kartlägga verksamhetens
kostnadseffektivitet och rättssäkerhet. Redovisning av utredningen sker under våren 2021.
Indikatorer
Utförd utredning

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

Delvis uppnått

3.1.2 Skola
3.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro
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3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Till varje tjänsteutlåtande bifogas checklistan för agenda 2030.
3.1.3.1.1 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med fokus på tillväxt. Utveckla och
stimulera byggnation i attraktiva lägen.

Analys
Framtagandet av detaljplanen för området runt Säfstaholms slott och slottspark möjliggör för
attraktiva boendemiljöer i vacker omgivning.
3.1.3.1.2 Nämndmål: God planberedskap för boende och etableringar

Analys
Framtagandet av detaljplanen för området runt Säfstaholms slott och slottspark möjliggör för
attraktiva boendemiljöer i vacker omgivning.
3.1.3.1.3 Nämndmål: Förtätning ska prioriteras i planlagda områden inom centralorten

Analys
En inventering av detaljplanerna i centrum har genomförts och ska rapporteras till nämnden
under våren 2021 med förslag på prioriteringar, för vidare beredning i Kommunstyrelsen.
3.1.3.1.4 Nämndmål: En giftfri vardag. Substitutionsprincipen ska ingå som en del i varje
inspektion

Analys
Myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen beaktar substitutionsprincipen rutinmässigt
där lagen ger utrymme för detta.
3.1.3.1.5 Nämndmål: God biologisk mångfald. Detaljplaner ska utformas så biologisk
mångfald gynnas så långt som möjligt.
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Analys
I Slottsplanen har stor hänsyn tagits till den biologiska mångfalden och skydd av hotade
biotoper.
3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Landsbygdsperspektivet är en viktig del i planarbetet, där samhällsplanerare och
landsbygdsutvecklare arbetar tillsammans genom hela planprocessen.
3.1.4.1.1 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Bemötandet ska genomsyras av vägledning och rådgivning.

Analys
Arbetet med personlig vägledning och rådgivning har varit utmanande i år på grund av
Coronapandemin. Nya vägar med digitala samtal har testats.
Indikatorer
Uppföljning rådgivningsmaterial

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

Inte uppnått

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

Analys
Alla beslut har motivering och information om överprövning
Indikatorer
Uppföljning granskning av beslut

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

100%

3.1.4.1.3 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Tillsynsmyndigheten ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan för att säkra
den juridiska kompetensen.
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Analys
Ej uppfyllt på grund av stor personalomsättning. Men arbetet är påbörjat.
Indikatorer
Andel anställda med kompetensutvecklingsplan

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

0%

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

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

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

85%

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

45%

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

Analys
Genomfört på all tillsyn där det varit möjligt
Indikatorer
Andel efterdebiteringar

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

47st

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

Analys
Pågående arbete
Indikatorer
Varje inspektionsprotokoll ska innehålla syftet med
protokollen.

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

0st
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3.1.4.1.7 Nämndmål: Kommunikation. Varje område med detaljplan där det finns obebyggda
tomter ska erhålla tydlig skyltning och annonsering.

Analys
Annonsering och marknadsföring av tomter görs av kommunstyrelsen som är markägare.
Utfall Helår
2020

Indikatorer
Andel skyltar i jämförelse med obebyggda områden

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

20%

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

Analys
På Vingåker kommuns hemsida har pågående projekt kommunicerats under temasidan
Vingåkerbygden växer. Kommunikation har även skett på kommunens Facebooksida och
genom pressutskick och presskonferens.
3.1.4.1.9 Nämndmål: Nämnden ska förlägga minst två av sina möten utanför centralorten.

Analys
Nämndens första möte för året hölls på Hjälmargården i Läppe med möjlighet att ställa frågor
och diskutera med nämndens tjänstemän innan mötet. På grund av Coronapandemin
minimerades fysiska möten varvid nämndsammanträden på landsbygden pausades. På slutet
av året ställdes nämndsammanträdena om till digitala sammanträden.
3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Ack budget Dec 2020

Avvikelse mot budget Dec
2020

Samhällsbyggnadsnämnden

7 424

5 943

-1 481

Plan & bygg

4 858

2 767

-2 091

Miljö

1 777

2 273

496

Samhällsbyggnadsnämnden visar det totala utfallet för hela nämndens verksamhet.
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Samhällsbyggnadsnämnden har en total avvikelse mot budget med - 1 481 tkr.
varav
Nämnden avvikelse mot budget + 105 tkr
Den positiva avvikelsen beror på att nämnden genomfört ett mindre nämndsammanträde än
planerat och att gemensamma aktiviteter och utbildningar ej kunnat genomföras på grund av
Corona.
Områdeschef avvikelse mot budget + 9 tkr
Avser lönekostnader, vilket i stort sett följer budget.
Plan- och byggavdelningen uppvisar en avvikelse mot budget på 2.091 tkr.
Plan och bygg har en avvikelse på -431 tkr
Ny redovisningslagstiftning (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR),
innebär att plankostnader som tidigare budgeterats som investering från och med 2020
redovisats som driftkostnader och försämrar årets resultat. Detaljplanen för slottet har även
kostat mer än befarat. Planområdet innehåller offentliga parker och byggnader som är av stort
allmänt intresse. Stora delar av planen finanserias därför av kommunen medan de privata
exploatörerna endast tar en mindre del av kostnaderna. Under arbetets gång har utredningarna
visat att kultur- och naturvärden är avsevärt högre än vad man ursprungligen hade förutsett.
Kraven på ytterligare utredningar har därför tillkommit under arbetets gång vilket har drivit
upp kostnaderna.
Underskottet har dock blivit lägre än befarat då verksamheten inte har varit bemannad under
en del av verksamhetsåret.
Bostadsanpassning har en avvikelse på - 1 660 tkr
Kostnaden för bostadsanpassningen överskreds under våren och redovisar vid
verksamhetsårets slut en negativ avvikelse på 1.660 tkr.
Avvikelsen följer tidigare års avvikelser
•
•
•
•

2016 Utfall 4 053 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 2 840 tkr
2017 Utfall 2 309 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1194 tkr
2018 Utfall 1 713 tkr mot budget 1 115 tkr Avvikelse – 598 tkr
2019 utfall 2 824 tkr mot budget 1 115 tkr. Avvikelse – 1 709 tkr

Kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen är hög. En utredning av kostnader och
rutiner har startats. Utredningen kommer att presenteras under första kvartalet 2021.
Det kan dock anses klart att effektivare rutiner inte till fullo kan täcka upp de negativa
avvikelser som verksamheten regelmässigt uppvisar.
Ny taxa
Under året har en ny taxa för plan- och byggverksamheten antagits. Den nya taxan träder i
kraft under januari och bedöms möta den avgiftsfinansierade verksamhetens behov under
verksamhetsåret 2021.
Miljöverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med + 496 tkr.
Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, lång
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sjukskrivning och att en tjänst var vakant i fyra månader.

4 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i % av arbetstid Samhällsbyggnad
2019 = 6,37%
2020 = 6,69%
Sjukfrånvaron har varit stabil jämfört med föregående år, vilket kan anses positivt med tanke
på sjukfrånvaro kopplad till Corona.
Förvaltningen har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett höga
introduktionskostnader. Kommunen har varit en bra plantskola för nyexaminerade
miljöinspektörer som snabbt gått vidare till andra uppdrag. För att bibehålla kompetenta och
engagerade medarbetare planeras en personalsatsning där erfarna inspektörer lockas att stanna
kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan även
enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska.
Den positiva utvecklingen med ökat bostadsbygge och fler etableringar i Vingåkersbygden
ställer nya krav med ökat behov av resurser inom bygglov och detaljplanering.

5 Förväntad utveckling
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas fortsätta
dem kommande åren. Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en offensiv strategi
för landsbygdsutveckling, ger en bra grund för fler nyproduktioner och etableringar i
Vingåkersbygden. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya
bostadsområden för ökad inflyttning till kommunen är stor. En snabb tillväxttakt ställer dock
högre krav på såväl samhällsbyggnadsnämnden som övriga nämnder och de kommunala
bolagen. Med samverkan och ett smart exploateringsarbete kommer årets befolkningsökning
fortsätta under många år framöver med positiva socioekonomiska konsekvenser. Enligt
beräkningar från Statisticon kommer pågående och planerade planer medföra en
befolkningsökning med 464 personer fram till 2029 (jämfört med 2019). Vilket motsvarar en
intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr.
Stora utmaningar finns för Plan- och byggenheten som har en låg bemanning vid en
jämförelse med andra kommuner i regionen. Verksamheten är rustad för att förvalta nuläget
och för att hantera en låg tillväxt. Det saknas resurser för att hantera en kraftigt ökad
inflyttning av medborgare och nyetablering av företag. Samtidigt visar en genomgång av
kommunens detaljplaner att ett flertal detaljplaner har brister och/eller är omoderna. Vilket
försvårar bostadsbyggandet och möjligheten att tillgodose näringslivets behov vid
etableringar. För att klara tillväxten behövs en effektiv och stabil
samhällsbyggnadsverksamhet med låg personalomsättning. Att förstärka verksamheten med
konsulter har begränsad effekt då dessa kräver mycket handledning och uppföljning. Det finns
också risk att kommunen tappar kontinuitet i arbetet och att medborgarnas delaktighet i
processen minskar. Vingåkersbygdens långsiktiga planering är viktig för att trygga så
kommunens mark utnyttjas optimalt. När åtgärder inom planarbetet görs allt utifrån behoven
uppstår, finns risk att framtida problem byggs in och leder till dyra lösningar i efterhand, att
driftsfrågor inte beaktas och att trygghetsperspektivet kommer i skymundan.

10

410

Samhällsbyggnads relativa litenhet där varje enskild medarbetare är expert inom sitt eget
område är sårbart. Genom samverkan med andra kommuner kan kompetens och resurser
tryggas. Något som underlättats i och med den digitalisering som skett under
Coronapandemin. Att medarbetare kan utföra varandras arbetsuppgifter vid frånvaro är också
viktigt för att trygga verksamheten. Med väl dokumenterade rutiner och ett väl fungerande
digitalt arbetssätt blir detta enklare. Arbetet med intern kvalitetssäkring och implementering
av det nya ärendehanteringssystemet Castor kommer kräva resurser de kommande åren, men
är en förutsättning för ett effektivt och kostnadseffektivt arbete. Med ett väl fungerande
ärendehanteringssystem och kartsystem kommer verksamheten kunna skapa e-tjänster som
tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov. Samt möta de förväntningar som
exempelvis staten, domstolarna och Boverket ställer på kommuner i en digitaliserad framtid.
De digitala systemen kommer dock att skapa nya resursbehov i form av uppdateringar och
servicebehov.
Revideringen av taxorna inför 2021 innebär att delar av dem idag skattefinansierade
kostnaderna blir avgiftsfinansierad i enlighet med SKRs råd för framräkning av taxa. Förutom
timtaxornas storlek är antalet fakturerade timmar per årsarbetstid, en parameter som kommer
påverka det ekonomiska resultatet framåt. Den höga personalomsättningen som
organisationen haft behöver brytas för att klara framtidens ekonomiska utmaningar. Själva
rekryteringsarbetet är resurskrävande men den verkligt stora kostnaden är kunskapstappet,
projekt som avstannar, brist på kontinuitet och den tid det tar för en nyanställd att komma upp
i full produktivitet. Ett aktivt arbete utifrån en attraktiv arbetsgivare behöver genomföras för
att få fler medarbetare att stanna i kommunen över tid.
Utifrån resultatet av bostadsanpassningsutredningen finns förhoppningen om att vissa
besparingar och effektiviseringar ska kunna göras över tid. Det är dock osannolikt att
åtgärderna helt ska komma tillrätta med det underskott som verksamheten regelmässigt har
uppvisat de senaste åren. Detta innebär att samhällsplaneringsresurser måste användas för att
täcka underskottet.
I nuläget står kommunen själv för en stor del av beställningarna av detaljplaner. Det kan
förvisso vara positivt för samhällsbyggnaden att kommunen har stor rådighet över sin egen
utbyggnad. Men för avdelningens ekonomi skulle det vara önskvärt med fler privat
finansierade detaljplaneuppdrag.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

478

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

268

272

283

312

310

295

Fritidshem

363

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

190

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

45

51

67

53

21

22

Gymnasiet

392

390

380

i.u

i.u

i.u

•

Antal barn i förskolan har stadigt ökat se senaste fem åren. Under 20/21 är färre barn
är förväntat inskrivna i förskolan. Planerade inskolningar av nya barn har skjutits upp
på grund av pandemin. En ökning väntas när läget återgår till det normala.

•

Elevantalet ökar detta läsår i årskurs F-6 och fritidshemmet, men minskar en aning i
årskurs 7-9.
Elever som valt andra kommuner eller friskolor har ökat de senaste fem åren, men vi
ser en liten minskning detta läsår.
Ökningen av fritidshemselever i annan kommun eller friskola beror på att
fritidshemmet i Österåker togs över av Österåkersbygdens friskola inför läsåret 17/18
Elever i gymnasieskolan har ökat sedan 18/19.
Andel behöriga förskollärare i förskolan är 44,8 % jämfört med 42 % 2019.
Andel behöriga lärare i grundskolan är 75 % jämfört med 79,4 % 2019. Här har en
ökning skett på Slottsskolan 7-9 och en minskning i årskurs F-6.

•
•
•
•
•

Behörighet i våra verksamheter (i procent)
Verksamhet

20/21

19/20

18/19

Förskolan

44,8

42,0

45,0

Grundskolan

75,0

79,4

73,3

2 Händelser av väsentlig betydelse
•

•

Den globala pandemin påverkade årets arbete på många sätt. Stor frånvaro hos barn,
elever och personal vilket medförde att förändringar fick göras i den ordinarie
verksamheten och att krisgrupper aktiverades i hela organisationen för att på bästa sätt
hantera, samordna och stödja.
Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade jämfört med de tre senaste åren
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•
•
•
•
•
•

Antal betyg A ökade jämfört med de tre senaste åren
Den nya högstadieskolan, Slottsskolan 7-9, öppnade i januari 2020
Förändring av ledningsorganisationen inom förskolan - 2 rektorer blev 3 i juni 2020.
Finansieringen av detta görs av avsatta medel till pedagogisk omsorg, Little Acorn,
som upphörde i januari 2020
Samarbetet med skolverket - Samverkan för bästa skola - år två av tre genomfört
Inköp av en ny pedagogisk plattform för att underlätta lärares planering,
vårdnadshavarnas tillgång till information samt delning av pedagogiska planeringar.
Ny förvaltningschef från och med 15 december.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•
•
•
•

•

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

Intern kontroll
•
•
•
•
•

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

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Årets utfall blev -11 909 tkr.
På grund av covid 19 har oförutsedda utgifter uppstått under 2020
•
•
•
•
•

Högre sjuklönekostnader än 2019 eftersom personal varit mer sjuk samt uppmanats att
stanna hemma vid minsta symtom - totalt 2 024 tkr
När lärare undervisat på distans har det ändå krävts personal på plats i klassrummet för
att säkerställa tryggheten och arbetsron
Lägre intäkter på grund av att 15-timmars barnen i förskolan uppmanats att vara
hemma på grund av pandemin och den förhöjda sjukfrånvaron hos personalen.
Inköp av IT-program för att snabbt kunna ställa om till distansundervisning
Ökade kostnader för hygienartiklar för att minska smittspridningen
4
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•

Dyrare skolskjuts för att minska trängsel för särskoleelever

Övriga kommentarer
•
•
•

Arbetsmiljöanpassning för personal på 2 skolor
De besparingar som skulle genomföras under hösten – 5 300 tkr lyckade bara till
hälften
Besparing från gymnasiet som lagts tillbaka på förvaltningskansliet på 3 493 tkr
lyckades endast till hälften.

Utöver ovanstående finns en för hög personaltäthet i vissa av verksamheterna. Förvaltningen
har lagt upp en plan för 2021 där en ordentlig genomgång av alla våra verksamheter kommer
att genomföras och åtgärder vidtas.
4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och
utbildningsnämnden

Ack utfall Dec 2020

Ack budget Dec 2020

238 216

Avvikelse mot budget Dec
2020

226 307

-11 909

28 758

-1 050

Kommentar
Se rubrik 4 samt kommentarer under Förvaltningskansliet.
Slottsskolan 7-9

29 807

Kommentar
Det totala underskottet på 1 miljon för 2020 grundar sig primärt i två saker. Dels för mycket personal och dels Corona.
Vi har gått med ca 1,5 tjänst för mycket under 2020 vilket förklarar halva mitt underskott och till 2021 beräknar jag att vi
kommer behöva dra ner med ytterligare personal för att hamna i balans.
När det gäller Corona så har Slottsskolan 7-9 ökat sina sammanlagda kostnader för sjukfrånvaron med 505 277 kronor,
jämfört 2019. Kostnaden för sjuklön har ökat med 315 651 kronor. På skolan ökade antal sjukdagar med 56 dagar.
Slottsskolan F-6

20 144

18 353

-1 791

Kommentar
Anledningen till avvikelsen på ca 1,8 miljoner beror till största del på följande faktorer:
Omfattande sjukfrånvaro, delvis kopplad till riktlinjer gällande covid-19 i syfte att minska risken för ökad smittspridning.
Även innan pandemin hade Slottsskolan F-6 väldigt höga siffror kopplat till sjukfrånvaro. Genom riktlinjen att stanna
hemma vid minsta symptom så har sjukfrånvaron ökat vilket påverkat budgeten på ett negativt sätt. År 2019 kostade
sjukfrånvaron 773.268 kr och år 2020 kostade sjukfrånvaron 1.136.920 kr. Det är en ökning på 363. 652 kr.
Lönen för timanställda summerades till 705.897 kr. Detta kopplas delvis till vikarier för att trygga upp kring vissa elevers
skolsituation, elever i behov av särskilt stöd och andra extraordinära insatser som krävs enligt skollagen, och där skolans
resurser samt tilläggsbelopp inte har räckt till.
Arbetsmiljöanpassning för en medarbetare har uppgått till ca 200 000 kr.
Antalet elever ökade på skolan från juni till augusti, från 235 elever till 269 elever.
För att skolans budget ska hamna i balans 2021 kommer en översyn kopplat till antalet anställda på skolan göras.
Sävstaskolan

25 320

24 879

-441
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Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Avvikelse mot budget Dec
2020

Ack budget Dec 2020

Kommentar
Underskottet för perioden januari - december 2020 blev högre än förväntat och orsaker till det listas nedan:
Extra utgifter vid inköp av möbler och IT-utrustning till biträdande rektor
Inbrottslarm som varit föråldrat och reagerar utan anledning samt att vi också har en kostnad för larm i idrottshallen även
på helger och kvällar
Skolan har i högre utsträckning än vanligt köpt hygienartiklar i samband av pandemi-läget
En relativt låg sjukfrånvaro för personalen men en del vikariekostnader finns
Enheten genomförde flera besparingsåtgärder inför hösten där sammanlagt sex klasser blev fyra för att spara in på
personal
Högsjö skola

5 535

5 339

-196

Kommentar
Anledningen till avvikelsen på ca 196.000 kr beror till största del på följande faktorer:
Omfattande sjukfrånvaro, delvis kopplad till de riktlinjer gällande covid-19 i syfte att minska risken för ökad
smittspridning. Genom riktlinjen att stanna hemma vid minsta symptom så har sjukfrånvaron ökat vilket påverkat
budgeten på ett negativt sätt. År 2019 kostade sjukfrånvaron 106.148 kr och år 2020 kostade sjukfrånvaron 171.267 kr.
Det är en ökning på 65.119 kr.
Skadegörelsen på skolan uppgick till ca 140.000 kr.
Marmorbyns skola

12 189

10 911

-1 278

Kommentar
Under 2020 har verksamheten påverkats av pandemin. Personal har varit korttidssjukskrivna i större och längre
utsträckning, då de har hållit sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sammanlagd har sjukskrivningar och
vikariekostnader uppgått till ca 600 000 kr. Till detta tillkommer vård av barn.
Vi har försökt att vara restriktiva med tillsättningen av vikarier, men när flera undervisande lärare har varit borta samtidigt
har vi varit tvungna att ta in vikarier. Detsamma gäller för fritidshemsverksamheten.
Från mars till juni har en lärare arbetat hemifrån (pga pandemin). För att säkerställa studieron i klassrummet har en
elevassistent varit på plats, vilket har medfört extra kostnader på ca 80.000:-.
När eleverna i åk 6 har åkt till moderna språk-undervisningen i Vingåker har en elevassistent följt med. Det har tidigare
varit en del konflikter med elever från andra skolor, vilket har lett till att eleverna från Marmorbyn kände en stor otrygghet
inför resorna till Vingåker. Att skicka med en trygg vuxen har medfört extra kostnader på ca 20.000:-.
En elev, som tidigare har varit folkbokförd i en annan kommun, och som har en elevassistent hela skoldagen, har under
sommaren blivit folkbokförd i Vingåkers kommun. Detta fick vi först reda på under hösten. I samband med att eleven blev
folkbokförd här uteblev även ersättningen för elevassistenten som vi tidigare hade fått av hemkommunen. Detta har
medfört extra kostnader på ca 160.000:-.
Förskolan

51 308

51 572

264

Kommentar
Under år 2020 har vi varit restriktiva med vikarier och kommer att fortsätta att vara det under år 2021. Tanken är att vi
kommer att bygga upp en personalpool som stabiliserar vikariekostnaderna. Pandemin har haft en betydande påverkan på
personalkostnaden.
Vi har även minskat tjänster på två förskolor under höstterminen på grund av minskat barnantal i exempelvis Skogsgläntan
i Högsjö.
Kulturskolan

3 035

3 000

-35

Kommentar
Tack vara en stram policy och noggranna uppföljningar har budgeten i stort sett hållits.
Centrala elevhälsan

21 577

19 564

-1 923
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Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Ack budget Dec 2020

Avvikelse mot budget Dec
2020

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan innefattar två ansvar, stödresurser och särskola.
Ansvar 61315000, stödresurser, har på helåret ett resultat på -212 691 kr.
Ansvar 61512000, särskola, har på helåret ett resultat på - 1 710 605 kr. Resultatet går inte att påverka då det är en
rättighet för elever, som bedömts ha rättighet att läsa enligt särskolans läroplan, att bli mottagen i särskola.
För bägge dessa ansvar att det mycket svårt att planera/budgetera för kostnader då in- och utflyttning av elever ständigt
påverkar ansvarens resultat.
Förvaltningskansliet

69 299

63 841

-5 458

Kommentar
Årets utfall är -5 451 tkr för förvaltningskansliet.
Gymnasiet uppgår till -3 715 tkr efter återlagd besparing på 3 493 tkr.
Före återlagd besparing är utfallet på förvaltningskansliet 1 746 tkr. Efter återlagt besparingskrav på -3 493 tkr är utfallet 1 747 tkr.
Kostnader som påverkat resultatet negativt:
Dyrare skolskjuts - till viss del p g a Corona -692 tkr
Inköp av IT-program för att snabbt komma igång med distansundervisning p g a Corona -324 tkr
Ökade personalkostnader p g a dubbla förvaltningschefer under två månader -100 tkr
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4.2

Måluppfyllning (BoU)

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

Analys
Nämndens resultatmål är sammantaget delvis uppnådda.
Meritvärden och andel elever som når alla mål samt är behöriga till gymnasiet har ökat, men
når inte upp till nämndens mål - 100 %.
Andel A har ökat.
Andel inställda lektioner i årskurs 7-9 har inte gått att följa upp då ingen statistik förts.
Rutiner för detta togs fram i december och kommer att börja tillämpas i januari 2021.
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % har ökat under vårterminen, men minskat under
höstterminen. För vissa elever har distansundervisningen visat sig fungera bättre än att
komma till skolan.
När det gäller trygghet och trivsel är målet delvis uppnått. Samtliga enheter arbetar ständigt
med förebyggande och åtgärdande arbete och de flesta barn och elever känner trygghet och
trivsel - dock inte alla, vilket är nämndens mål.
Målet att verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande med stöd av den centrala
elevhälsan anses som uppfyllt.
När det gäller styrning och ledning och personalens uppfattning är målet delvis uppfyllt
förutom hur personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
Detta område är det som får sämst resultat i HME-enkäten och anses ej uppnått.
Verksamheternas kvalitetsredovisningar ger delvis bra underlag för utveckling. Anses delvis
uppnått.

4.2.1.1.1 100 % av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella proven

Analys
2021-02-04
Inga nationella prov genomfördes i åk 3 p g a coronapandemin.
Indikatorer

Utfall Halvår 2 2020

Utfall Halvår 1 2020

Målnivå H2 2020

8
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Indikatorer

Utfall Halvår 2 2020

Utfall Halvår 1 2020

0st

0st

Antal elever som
klarat de nationella
proven i åk 3

Målnivå H2 2020

4.2.1.1.2 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla ämnen

Analys
2021-02-10
Årskurs 9
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Vt 20

180,19

60,6

44,7

Vt 19

168,01

52,9

40,4

Vt 18

167,74

50,0

39,0

Vt 17

176,81

60,0

51,5

Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Vt 20

198,74

64,0

56,7

Vt 19

203,3

73,9

70,0

Vt 18

200,0

79,3

79,3

Vt 17

196,6

89,8

85,4

Årskurs 6

Målet är inte uppnått, men trenden är uppåtgående, framför allt för årskurs 9.
Under året har samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - fortsatt. Detta år har
fokus varit på inkluderande undervisning samt kvalitetsarbetet. Cheferna upplever att
diskussioner kring undervisning mer inriktas på vad lärarna kan och behöver göra för att
eleverna ska lyckas jämfört med tidigare då orsakerna till låg måluppfyllelse tillskrevs
eleverna, resursbrist, lokalbrist mm.
Elever med annat etniskt ursprung än svenskt har svårast att nå målen. Under hösten
genomfördes en utredning av hur dessa elever tas emot, introduceras och undervisas i skolan
samt hur studiehandledningen är organiserad. Ett förslag till åtgärder finns som förvaltningen
kommer arbeta vidare med under våren 2021.
Med ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete, där fördjupade analyser görs av elevernas
resultat, kan vi sätta in rätt insatser och åtgärder. Detta arbete intensifierades under hösten
2020 och kommer fortsätta under våren 2021 med hjälp av insatser inom Samverkan för bästa
skola.
I rektorernas analyser av resultaten framgår det att bristande språkkunskaper ofta är
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anledningen till att målen inte nås. Under 2021 kommer utbildning ske i språkinriktad
undervisning och under 2020 har förskolan haft fokus på språk. Ett språkutvecklingsprogram
har tagits fram och språkpiloterna har implementerat det i verksamheterna. Genom att tidigt
arbeta med språket på olika sätt och inom olika temaområden får barnen större förutsättningar
att lyckas i skolan.
Förskolan arbetar förebyggande för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med
specialpedagog, Bvc, familjecentralen och socialtjänsten. Genom tidiga och genomtänkta
insatser syns en positiv utveckling hos barnen när de ges rätt förutsättningar att lyckas.
4.2.1.1.3 Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar jämfört med föregående år - målet är
100 %

Analys
2021-02-04
Andelen elever i årskurs 9 som var behöriga till gymnasiet var det högsta vt-20 sedan vt-17
med 60,6 %.
Ht-20 var andelen 59,0 - dock en ökning jämfört med ht-19 då andelen var 55 %.
Genom samarbetet inom Samverkan för Bästa skola, kompetensutveckling av Centrala
elevhälsan i inkluderande undervisning, kollegiala samtal kring undervisning, analyser av
betyg och resultat, bättre återkoppling till lärarna skapas en större förståelse och medvetenhet
kring vikten av att bredda och individualisera den egna undervisningen och genom täta
uppföljningar och utvärderingar blir det synligt om insatser och åtgärder ger effekt eller inte.
Det är väl känt inom forskning och andra studier att elever som inte är behöriga till ett
nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9 har betydligt sämre förutsättningar för att få ett
arbete och ett bra liv. Det är därför av största vikt att skolan gör sitt yttersta för att alla elever
ska ha godkända betyg i årskurs 9.

4.2.1.1.4 Elever med betyget A ökar i jämförelse med föregående år

Analys
2021-02-10
Årskurs 9 (procent)
Termin

A

B

C

D

E

F

Streck

3

Vt-20

7,6

9,4

18,3

16,9

25,8

12,6

1,2

8,2

Vt 19

3,5

6,9

16,5

19,2

30,5

15,6

0,8

6,9

Vt-18

1,2

3,2

12,4

17,5

36,7

19,8

1,2

7,8

10

424

Termin

A

B

C

D

E

F

Streck

3

Vt-17

1,4

2,3

14,6

21,1

37,7

15,6

2,1

6,2

En ökning av andel A, B och C har skett detta år och andel F har minskat. Vårt arbete med
skolverket kring betyg och bedömning har gett god effekt då lärarna tillsammans har
diskuterat undervisningen och bedömningskriterier.
4.2.1.1.5 Andelen inställda lektioner minskar i årskurs 7-9

Analys
2021-02-04
Under större delen av år 2020 har rutiner för detta inte funnits.
På grund av Covid 19 blev skolan tvungen att lösa sitt uppdrag med en stor del av personalen
och eleverna sjuka. De fick göra omgrupperingar, slå ihop grupper och ämnen samt ställa om
till digitala lektioner på distans när så behövdes. Detta gjorde att det inte var möjligt att föra
statistik över inställda lektioner. Från och med i höst finns en plan för hur detta ska
dokumenteras.
Antalet inställda lektioner är inte ett lika stort problem som under tiden undervisningen
bedrevs i de tillfälliga paviljongerna.
4.2.1.1.6 Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika verksamheterna

Analys
2021-02-10
Våra egna enkäter är ej tillförlitliga detta år och har inte använts. Däremot visar Liv, hälsa,
ung att 89 % av eleverna i åk 7 och 9 är trygga i skolan. Förskolans enkät till vårdnadshavare
visar att de är nöjda med förskolan i Vingåker.
Samma enkät visar att 69,5 % av dessa elever har arbetsro på lektionerna.
Alla enheter arbetar ständigt med värdegrundsfrågor och studiero på olika sätt. Detta ingår
även i internkontrollen då trygghet och studiero är grunden för att barn och elever ska kunna
prestera på bästa sätt. Under året har en ny Trygghetsplan tagits fram som bygger mer på
delaktighet, samarbete och tätare uppföljning kring värdegrundsfrågor. Användningen av Etjänsterna där anmälningar om kränkningar, hot och våld, skadegörelse och olycksfall/tillbud
har ökat detta år. Fler anmälningar kommer in och i januari kommer cheferna att
sammanställa dessa för att försöka se mönster och kunna sätta in åtgärder som ger effekt.
Förskolan lägger fokus på att stärka barns lek genom att utveckla tydliga miljöer och
undervisningsplaner. Stor vikt läggs vid att skapa ett demokratiskt klimat i verksamheterna
genom att ge barnen möjlighet till inflytande över sin dag på förskolan.
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4.2.1.1.7 Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de olika
verksamheterna. Barnen/eleverna upplever att det finns ett rättvist system i skolan.

Analys
2021-01-15
Samtliga verksamheter har ordningsregler som är väl förankrade bland barn, elever, personal
och vårdnadshavare.
4.2.1.1.8 De olika verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande under rektors
ledning och med stöd av den centrala elevhälsan.

Analys
2021-02-10
Centrala elevhälsan har under året genomfört kompetensutveckling inom bildstöd,
inläsningstjänst, specialpedagogik för lärande, funktionsnedsättning och tydliggörande
pedagogik för personal på olika enheter. Personal från Centrala elevhälsan deltar även på
Elevhälsomöten (EHM) på skolorna vid behov.
VITS-möten, ledda av centrala elevhälsan, hjälper verksamheterna med samordning kring
elever i behov av stort stöd tillsammans med socialtjänst, BUP och habilitering.
Förskolan har konsultationsmöten och barnhälsoteam som följer upp det förebyggande arbetet
av barn som är i behov av särskilt stöd.
4.2.1.1.9 Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
2021-02-04
Den ogiltiga frånvaron har varit lägre under höstterminen än vårterminen. Dock är det svårt
att dra några slutsatser av detta p g a coronapandemin. Det har förekommit inställda lektioner
och på grund av hög sjukfrånvaro har många vikarier satts in. Det finns en risk att dessa inte
fyllt i frånvaron korrekt.
Arbetet med tidig intervention, en arbetsmodell framtagen av centrala elevhälsan, för att
minska elevers frånvaro har inte genomförts i den utsträckning det var tänkt. På grund av
rådande omständigheter har det varit svårt att få till de möten och samarbeten med bland annat
vårdnadshavare som behövts.
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4.2.1.1.10 Samverkan sker med kommunens folkhälsosamordnar och projektet Framtidstro

Analys
2021-02-04
Samarbete finns inom förskolan, skolan och kulturskolan för att erbjuda våra barn och elever
positiva upplevelser som stärker integration och framtidstro
•
•
•

Sång och dans i förskolan och skolan för att stärka språk och motorik
Dreamcamp för åk 7-9 för att stärka självförtroende och framtidstro
Genom integrationsprojektet Min väg, som bedrivs av kulturskolan, skapas bättre
förutsättningar för kommunikation med vårdnadshavare.

4.2.1.1.11 Personalen upplever att närmaste chef ger förutsättningar för att de ska kunna ta
ansvar i deras arbete

Analys
2021-02-03
Resultatet på årets HME-enkät visar ett något sämre resultat än 2019. Enkäten genomförs på
våren. Under hösten har kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete påbörjats med
chefer inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vikten av att personalen är delaktig,
välinformerad, är aktiv i uppföljningar och utvärderingar och får återkoppling på sitt arbete är
delar som har fokuserats. Roller och ansvar har förtydligats under året.
4.2.1.1.12 Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Analys
2021-02-04
Denna fråga är den som har lägst värde inom alla våra verksamheter. En marginell ökning har
skett från 2019 till 2020.
Under hösten har kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete påbörjats med chefer
inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vikten av att personalen är delaktig,
välinformerad, är aktiv i uppföljningar och utvärderingar och får återkoppling på sitt arbete är
delar som har fokuserats. Roller och ansvar har förtydligats under året.
Förvaltningsledning och verksamhetsledning är inne i ett arbete med att förbättra och i vissa
fall förenkla uppföljnings- och analysarbetet. Uppföljning sker från och med 2021 jämnare
fördelat över året för att minska de toppar som tidigare legat vid terminsslut. Genom att
arbetar i Stratsys kommer uppföljning och analys att få en bättre struktur som säkerställer att
vi följer upp rätt saker. Cheferna har ett ansvar att involvera sin personal i uppföljnings- och
13
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analysarbetet.
4.2.1.1.13 Personalen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete

Analys
2021-02-04
Årets HME-enkät visar ett något lägre resultat jämfört med tidigare år.
Alla verksamheter har haft någon form av kompetensutbildning under året. Inom ramen för
Samverkan för bästa skola arbetar personal gemensamt med utbildningsmoduler i Skolverkets
regi. Genom kollegiala samtal och diskussioner kring frågor som berör god undervisning
utvecklar var och en större förståelse för sitt uppdrag.
Den centrala elevhälsan har utbildat personal i teckenstödet In-print som hjälper till att få
fram information och budskap till elever och vårdnadshavare.
Kommunövergripande föreläsning av Inläsningstjänst har genomförts digitalt för att göra
lärarna tryggare i att hjälpa elever som behöver detta stöd.
All personal inom förskolan har fått eller kommer att få kompetensutveckling i
"Förskolekompassen" för att alla barn ska känna att de lyckas.
Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.
4.2.2 Hållbar tillväxt
4.2.2.1 För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar
till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030

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

Analys
2021-02-10
Kvalitetsredovisningarna ger bra underlag för resultatutfallet, men brister i analysdelen.
Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet och inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att
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personalen ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare, delaktigheten större samt att
kunskapen i att utföra kvalitativa analyser ökar.
4.2.3 Landsbygdsutveckling
4.2.3.1 Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service

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

Analys
2021-02-04
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
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fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd.
Förvaltningen strävar efter likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma
utbud som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar, t
ex att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala
verktyg.

5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•

Inom förskolan utökades ledningen till 3 rektorer istället för 2
2 biträdande rektorer har tillsatts på 2 av våra F-6-skolor, varav en slutade under
höstterminen. Tjänsten ej tillsatt vid årets slut.
Förvaltningschefen slutade under hösten, vilket påverkade hela organisationen under
rekrytering/omställning. Ny förvaltningschef från och med 15 december. Den nya
förvaltningschefen var tidigare förskolerektor så arbetet med att rekrytera en ersättare i
förskolan pågår.

Behörig personal inom våra verksamheter har varit ganska konstant under några år. Inom
förskolan är 44,8 % av personalen behörig och inom grundskolan är det i år 75 %. Svårigheter
finns att rekrytera behörig personal till alla tjänster även om det gått bättre de senaste två åren.
Sjukfrånvaro i % av arbetstid Barn- & Utbildningsförvaltningen
2019 = 8,15%
2020 = 10,41%
Ökningen i sjukfrånvaro kan härledas till coronapandemin. Hög frånvaro i mars-april för att
sedan sjunka. När höstterminen drog igång var läget stabilt fram till oktober då sjukfrånvaron
återigen steg. Genom att ställa om och hjälpas åt, låna personal från andra verksamheter både inom och utanför Barn- och utbildningsförvaltningen hanterades läget tillfredsställande.
Ökade sjuklönekostnader under 2020 uppgår till 2 024 tkr.
Andra orsaker är sjukskrivningar på grund av operationer, psykisk ohälsa samt upprepad
korttidsfrånvaro. Läget ser lite olika ut i våra verksamheter.
Arbetet med personalens frånvaro har varit svårt i år. Arbetsgången har inte kunnat följas
ordentligt då rekommendationer funnits att stanna hemma vid minsta symtom. Ett omtag
behöver göras under 2021 för att komma tillrätta med den relativt höga sjukfrånvaron inom
verksamheterna.

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

•
•

•
•

Vid varje åtgärd och beslut skall det som bedöms vara barnets bästa beaktas i första
hand.
De behov som finns hos barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare utgör
utgångspunkt för varje åtgärd och beslut. På så sätt skapas en styrkedja som har ett
bottom-up-perspektiv, istället för det top-down-perspektiv som karaktäriserar dagens
styrkedja.
Kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete genomförs under läsår 20/21 i
form av utbildning och handledning. Insatsen vänder sig till barn- och
utbildningsnämnden, förvaltningsledningen samt verksamhetsledningen.
Ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet implementeras. Detta
förväntas bidra till att:
o utvecklingsarbetet utgör en integrerad del av varje medarbetares ordinarie
arbete.
o möjligheterna för barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare att bli mer
delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet förbättras.
o beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser utgår från fakta och
från grundligt genomförda analyser.
o hela förvaltningen tillämpar ett mer processorienterat arbetssätt än vad som
görs idag.
Genom kvalitativa analyser säkerställs att rätt åtgärder sätts in för barn och elever. På
så sätt förbättras barn och elevers förutsättningar och därmed också deras möjligheter
till bästa möjliga utveckling.
Kompetensutveckling i inkluderande och språkinriktad undervisning genomförs för att
bättre kunna stödja alla elever.
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Majoritetens överenskomna punktlista - 2020 (Barn- och utbildningsnämnden och en nivå under)
Enhet

Uppdrag

Bibehålla antalet skolor i
Barn- och
utbildningsnämnden Vingåker.

Status

Kommentar

Pågående Delår 2020
Finns i dagsläget inga planer på att lägga ner någon skola .

Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Fortsätta utveckla elevhälsan. Pågående Helår 2020
En översyn är påbörjad av vad som tillhör elevhälsoarbetet på respektive skola och vad som är elevhälsans övergripande arbete och uppdrag. Översynen
Ansvarig
genomförs delvis inom ramen för samarbetet med Skolverkets Bästa skola.
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Chefen för centrala elevhälsan har genomfört en utredning av elevhälsans organisation.
Värna vikten av kulturskolans
aktiviteter och arbete (med
KoF).

Pågående Helår 2020
Kulturskolan har två uppdrag - det ena delen är samverkan med grundskolan för att öka måluppfyllelse genom framtidstroprojektet, integrationsarbete och
skapande skola. Den andra delen är individuell och gruppundervisning i olika kulturformer - dans, sång, instrument mm.

Båda uppdragen är prioriterade, men den ekonomiska effektiviseringen betyder att kulturskolans aktiviteter kan komma att minska.
Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Tillagningskök på samtliga
Pågående Helår 2020
skolor och förskolor.
Ett samarbete med mat och måltid. Takten är för närvarande inte ett kök per år. Vi har fått tre tillagningskök sedan 2017 Slottsskolan 7-9, Äppellundens förskola
Målsättning 1/år.
samt Marmorbyns skola.
Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Öka andelen närproducerad och Pågående Helår 2020
ekologisk mat.
Genom förenklade lokala livsmedelsupphandlingar har antalet lokala leverantörer ökat under 2020. Genom bra samarbete med Vingåkers näringsliv kan allt
nötkött och viltkött som serveras i våra skolor, förskolor och äldreboenden köpas från närområdet. Nötköttet kommer från betesdjur för att gynna den biologiska
Ansvarig
mångfalden.
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Livsmedelspriserna har ökat kraftigt dem senaste åren. Dels på grund av torkan 2018, men även då högre krav ställs på hållbarhet i hela livsmedelskedjan. För
att klara en ekonomi i balans utan ökade ramar har inte målet med 40 % ekologiska råvaror kunnat uppnås.
Rusta skolgårdar.

Pågående Helår 2020
Det finns ett förslag från fastighetsbolaget om att de ska överta ansvaret för förskolegårdar och skolgårdar. Vet i dagsläget inte om beslut angående ansvar och
ekonomi är taget.

Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Större möjligheter att välja tider Pågående Helår 2020
på den avgiftsfria förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson

Det är svårt att tillgodose vårdnadshavares önskemål om att ha sina barn tre dagar i veckan på 5 timmar. Anledningen är stora barngrupper . Vi har testat med
tre dagar/5 timmar i Högsjö och i Österåker under 2020 och testet fortsätter under 2021 då förra årets verksamhet stördes av pandemin.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Under året har efterfrågan på hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorgen minskat som en
följd av pandemin.
Funktionshinderomsorgen fortsätter att ha en tillväxt.
Antalet aktuella hushåll med försörjningsstöd och utbetalningen av försörjningsstöd har
minskat under året.
Enligt Migrationsverkets preliminära statistik tog Vingåker emot rekord få nyanlända, 8 st.
under året.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Den alltjämt pågående pandemin har gett nämnden stora extra kostnader för skyddsmaterial,
desinfektionsmedel, högre sjukfrånvaro och extra personalkostnader. Fram till augusti är
dessa dock kompenserade till 90% genom statsbidrag och även för perioden septembernovember är en 50% kompensation uppbokad i bokslutet. Samtidigt har pandemin gett tydligt
sänkt efterfrågan på äldreomsorg vilket minskat nämndens kostnader.
Utbetalningstakten för försörjningsstöd ligger vid årets slut cirka 300 000kr lägre per månad
än vid årets början. Då mottagandet av nya flyktingar sjunkit till en mycket låg nivå täcks inte
kostnaderna för integrationsinsatser och försörjningsstöd för gruppen under året av de i år
utbetalade statsbidragen utan tidigare års statsbidrag som fonderats har använts.
From oktober så är det en gemensam områdeschef för FHO och ÄO.
Under sommaren flyttade hälften av servicebostaden till Lärkparken. Detta innebär att
servicebostaden nu har godkänt brandskyddssystem.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Då nämnden inför 2020 insåg att den tilldelade budgetramen inte var tillräcklig minskades
antalet mål i nämndplanen betydligt. Även ambitionsnivån i en del kvarvarande mål sänktes.
Uppfyllelsen har beroende på mål redovisats i månadsrapporter, delårsrapporter eller nu i
verksamhetsberättelsen. På samma sätt har den av nämnden beslutade internkontrollen
redovisats delvis i månadsrapporterna samt till delar i egna rapporter för vissa kontroller.
Följande internkontroll har redovisats för Socialnämnden
•
•
•
•
•
•
•

Budgetuppföljning, Sn § 7/2020, 36/2020, 59/2020, 60/2020, 77/2020, 78/2020,
97/2020, 98/2020, 122/2020, 123/2020, 143/2020, 152/2020, 153/2020
Nattfasta, Sn § 94/2020
Hemtjänst, Sn § 15/2020
Hygien, Sn § 6/2020
Avvikelser (HSL, SoL och LSS), Sn § 31/2020, 119/2020, 150/2020
Läkemedel, Sn § 34/2020
Synpunkts-klagomålshantering, Sn § 9/2020, 101/2020

3

438

•

Delegationsbeslut, Sn § 27/2020, 51/2020, 69/2020, 90/2020, 114/2020, 131/2020,
145/2020, 168/2020
Försörjningsstöd, Sn § 95/2020, 158/2020
Ej verkställda beslut, Sn § 41/2020, 74/2020
Loggkontroll av journaler, Sn § 156/2020
Uppföljning fattade beslut i socialnämnden Sn § 11/2020, 103/2020

•
•
•
•

Redovisad internkontroll utöver plan
•
•
•

Rapport över domar och beslut, Sn § 10/2020, 102/2020
Granskning av genomförandeplaner, Sn § 56/2020
Punktprevalensmätning basala hygienrutiner, Sn § 161/2020

Internkontroll som ej har redovisats för Socialnämnden
•
•
•
•

Barnskyddsutredning färdig inom 4 månader, har ej varit aktuellt
Loggkontroll av nyckelfria medicinskåp, har ej startat då skåpen ej är installerade
Kvalitetssystemets tillgänglighet, är ej utförd
Språkbrister i vården, är genomförd och redovisas på första nämnden 2021

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Socialnämnden har utifrån förutsättningarna då året började och med den påfrestning som
pandemin utgjort gjort ett fantastiskt bra resultat med ett underskott på endast 577 tkr eller
0,2% av budgetramen.
På grund av pandemin och att pågående upphandling av verksamhetssystem inte blivit klar
har inte hela investeringsutrymmet utnyttjats utan 1 598 tkr av 1 841 tkr kvarstår. Utöver
verksamhetssystemet så blev en del möbelinköp till äldreomsorgen framflyttad då en
avdelning stängdes. Större delen av det utnyttjade investeringsutrymmet har använts till nya
kontorsmöbler och inredning i hemtjänstens ombyggda lokaler.
4.1

Måluppföljning

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

4.1.1.1.1 Nämndmål: Det långvariga beroendet av försörjningsstöd ska minska

Analys
Statistiskt sett går utvecklingen åt fel håll. En kortsiktig förklaring kan vara att när vi totalt
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sett stoppat ökningen och även fått en viss minskning är det de närmast arbetsmarknaden som
försvinner först. Sist in - först ut. Det innebär att de långvarig beroende blir en större andel.
Utfall Helår
2020

Indikatorer

Utfall Helår
2019

35,2%

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

Målnivå Helår
2020

27,7%

22%

4.1.1.1.2 Nämndmål: Behovet av bemanningsföretag ska minska.

Analys
Bemanningsföretag har under året använts dels till socialsekreterare i ekonomigruppen som
var hårt drabbad av sjukdom och annan frånvaro. De har dels också använts för sjuksköterskor
eftersom det har under året varit svårare än tidigare år att rekrytera sjuksköterskor och ersatt
dem som slutat. Samtidigt har behovet varit större på grund av pandemin. Den största delen av
kostnaderna avser sjuksköterskor (1 443 tkr) och den är till 90 % kompenserad genom
statsbidraget för pandemikostnader.
Förvaltningen har under året redovisat en handlingsplan för att sänka kostnaderna för
bemanningsföretag. Av den framgår att nämnden inom överskådlig tid inte kommer att ha
ekonomi till en sådan bemanning och en sådan personalpolitisk situation så att
bemanningsföretag helt kommer att kunna undvikas.
Kostnad för bemanningsföretag per område (Tkr).
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IFO

57

72

123

115

144

115

125

108

57

45

0

0

Integr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÄO

0

0

0

22

167

216

156

229

83

97

212

261

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Kostnad för bemanningsföretag

2 259tkr

Utfall Helår
2019
1 607tkr

Målnivå Helår
2020
500tkr

4.1.1.1.3 Nämndmål: Minska klimat och miljöpåverkan.

Analys
Nämndens totala kostnad för fossila bränslen påverkas av två faktorer. Mängden bränsle som
förbrukas och det aktuella literpriset. Då det administrativt är betydligt mindre arbetskrävande
att jämföra kostnaden mellan olika år än att redovisa åtgången i volym görs det förenklade
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antagandet att priset över tid inte kommer att sjunka utan att en minskad kostnad också
återspeglar en minskad förbrukning. Under 2020 sjönk bränslepriset relativt kraftigt en period
på grund av pandemin men det är också så att ett stort antal samverkansmöten,
vårdplaneringar etc. har genomförts på distans och efterfrågan på hemtjänst har sjunkit.
Sammantaget har detta tillsammans med den stora andelen elfordon gjort att målnivån för
året har nåtts.
Utfall Helår
2020

Indikatorer

Utfall Helår
2019

372tkr

Nämndens kostnader för fossila bränslen ska halveras.

Målnivå Helår
2020

404tkr

392tkr

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

Analys
Utfall 59,46% vilket är en kraftig förbättring mot 2019 och precis under målet på 60%. Detta
trots hög sjukfrånvaro som inneburit behov av mycket inskolningstid och en planering som
försvårats av växlande efterfrågan. Under vårens smittoutbrott gick det också åt mer
personalresurser genom försöket att undvika arbete både hos smittade och osmittade.
Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Söder

1079

1033

996

933

1001

899

970

938

919

913

757,4

1021,94

Norr

845

889

903

928

717

728

903

714

682

711

642,2

872,17

City

1285

1196

1259

1025

980

1055

1321

981

1164

932

796,21

882,94

Minnas

1161

1021

1039

1007

1066

1026

985

1202

1040

1202

1186,28

1141,07

Service

428

423

427

456

403

435

454

357

411

411

405,64

457,46

Totalt

4800

4565

4628

4450

4169

4142

4635

4191

4217

4169

3787,73

4375,58

2019

4615

4209

5020

4687

4797

4273

4516

4444

4542

4704

4732

4639

Diff
mot
2019

4%

8,5%

-9,2%

-5%

-13%

-3%

2.5%

-5,7%

-7,2%

11,4%

19,95%

-5,68

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Söder

55,95

58,38

58,42

56,39

58,01

57,63

70,2

56,7

57,67

55,43

53,79

67,33

Norr

51,52

49,23

49,96

57,08

47,8

49,46

57,76

46,3

46,99

46,17

45,61

45,87

City

67,56

68,08

67,86

64,8

59,6

61,24

73,68

58.7

64,79

59,99

59,92

63,15

Minnas

61,36

61,38

59,96

59,28

50,28

59,14

51,48

64,3

61,95

60,61

60,92

60,36

Service

70,13

72,2

73,69

72,15

68,54

67,18

64,04

62,9

74,68

79,05

86,03

81,87

Genomsnitt

60,18

60,17

60,21

60,55

57,67

58,06

62,95

57,8

59,55

57,55

58,57

60,22
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Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare. Mål 2020 18 st.
jan

feb

mars

apr

maj

Söder

20

20

21

18

Norr

24

23

21

Min

22

19

City

19

18

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

22

18,77

17,5

16,5

15,65

21

21

20

18,2

21,5

28,09

19

19

19

23

23,6

23,1

20,84

19

20

19

16,9

18,3

16,6

16,45

Åtta gruppmånader av totalt redovisade 36 (22%) nåddes målet. Med det starka fokus som är
på ekonomi försvåras arbetet med att nå högre kontinuitet. Särskilt allvarligt är det i Minnas
som är den del av hemtjänsten som arbetar med personer med demenssjukdom. Där leder den
försämrade kontinuiteten till allvarliga kvalitetsproblem.
Indikatorer

Utfall Helår
2020
59,46%

Brukartiden ska öka

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

47%

60%

4.1.1.1.5 Nämndmål: Varje område ska hålla sin budget

Analys
Under året har samtliga verksamhetsområden hållit sin budget. Nämnden och den centrala
administrationen har dock ett underskott då den ingående bristen på 7,3 miljoner kr var
budgeterad som en intäkt på den verksamheten.
Indikatorer
Avvikelse mot budget

Utfall Helår
2020
-577tkr

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

-15 734tkr

0tkr

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

Analys
Genom arbetet med JOTIB-modellen granskades bemanningsekonomi och resurseffektivitet
under året. Det gav också ett tydligt ekonomiskt resultat i äldreomsorgen sett till hela året.
Målet måste förstås som att det är obokade resurspass som ska minskas. Ett arbete är påbörjat
för att öka effektiviteten i resurstiden och att tydliggöra att de som har resurstid måste vara
beredda att utföra denna i hela verksamheten och ha kompetens för detta.
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4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

4.1.2.1.1 Nämndmål: Alla placerade barn ska ha en fullgjord skolgång

Analys
Samtligt placerade ungdomar har behörighet till gymnasiestudier.
Indikatorer
Andel placerade barn med fullgjord skolgång i procent

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

100%

Målnivå Helår
2020

100%

100%

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

Analys
Målet är delvis uppnått då flertalet av behandlade tjut har varit enligt den nya mallen.
4.1.3.1.1 Nämndmål: Onödigt hög läkemedelskonsumtion ska undvikas.

Analys
Läkemedelsgenomgångar har under pandemiåret varit nedprioriterat.
Indikatorer

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

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

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

Analys
Att vara en god arbetsgivare är en strategisk fråga för att kunna rekrytera och behålla
nödvändig arbetskraft och för att minska kostnaderna för sjukskrivningar. Den kommer att bli
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allt viktigare och det är mycket positivt att personalomsättningen i flertalet yrken är
förhållandevis låg. Det bidrar till en effektivare verksamhet och en högre kvalité för
kommuninvånarna.
Utfall Helår
2020

Indikatorer

Utfall Helår
2019

83st

Öka HME värde (Hållbart Medarbetar Engagemang)

Målnivå Helår
2020

82st

79st

4.1.3.1.3 Nämndmål: Sjukfrånvaro ska minska.

Analys
Under större delen av året har sjukfrånvaron varit något högre än föregående år. Detta har
varit positivt då det innebär att de anställda tagit rekommendationen att stanna hemma vid
minst symptom på allvar. Under en period av ett par månader när smittspridningen i Vingåker
var som störst var sjukfrånvaron extremt hög med stora bemanningsproblem som följd.
Långsiktigt är det viktigt att fortsätta arbetet för lägre sjukfrånvaro när pandemin är över.
Sjukfrånvaro i % av arbetstid Socialförvaltningen
Åldreomsorg

FHO

IFO

Integration

Stab

Hela soc

2020

13,5

9,46

7,33

11,91

10,27

13,03

2019

10,23

6,1

6,1

5,83

10,66

8,97

Utfall Helår
2020

Indikatorer

Utfall Helår
2019

13,03%

Sjukfrånvaro redovisas i % av ordinarie arbetstid.

Målnivå Helår
2020

10,74%

8%

4.1.3.1.4 Nämndmål: Den öppna arbetslösheten för födda utom Europa ska minska

Analys
Målnivån är inte alls nådd utan utfallet ligger kvar på samma nivå som för 2019. Med tanke
på den ökade arbetslösheten på grund av pandemin, och då inte minst i serviceyrken får en
oförändrad arbetslöshet faktiskt ses som en framgång. Måttet är af:s statistik sista december.
Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

67

69

68

64

71

69

71

80

79

75

72

77
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Indikatorer

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

77st

Antal arbetslösa för födda utom Europa

75st

Målnivå Helår
2020
30st

4.1.3.1.5 Nämndmål: All omvårdnadspersonal i hemtjänsten ska vara utbildade
undersköterskor

Analys
Under 2020 har 72% av hemtjänstens personal varit utbildade undersköterskor. Då
gymnasieutbildningar och reguljär vuxenutbildning inte räcker till för att tillgodose
verksamhetens behov av utbildad arbetskraft måste större satsningar göras av kommunen själv
de närmaste åren.
4.1.3.1.6 Nämndmål: Antalet delade turer ska minska

Analys
Delade turer är ett resultat av låg bemanning och många heltider. Ska det lösas utan allvarligt
försämrad kvalité för brukarna krävs resurstillskott eller att andra personalpolitiska mål som
heltid och få arbetade helger överges. Under kvartal 1-3 har delade turer varit 31,38 per vecka
och under kvartal 4 har de varit 37,92 per vecka så medeltal över hela året har varit 32,40
delade turer i veckan. Att antalet delade turer har ökat under året beror till en del på arbetet att
göra mer resurseffektiva scheman och att en del verksamheter frångått långpass på helger.
Tidigare år har utfallet för delade turer räknats ut vid ett tillfälle under året. Men i takt med att
scheman har blivit mer flexibla anses ett medeltal över hela året ge en mer beskrivande bild
av läget.

Indikatorer
Antal delade turer/vecka

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

32,40st

29,75st

Målnivå Helår
2020
30st

4.1.3.1.7 Nämndmål: Ökad delaktighet och ansvar från baspersonal

Analys
De utbildningar och utbildningsinsatser som var planerade och där baspersonal skulle stå för
delar av innehåll fick på grund av pandemin skjutas på framtiden. Arbetet med att utveckla
delaktighet på arbetsplatsträffar har fortsatt.
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4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

4.1.4.1.1 Nämndmål: Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet.

Analys
Väntetiden på sjukhus är för Vingåkersbor mycket lågt även under 2020.
En hel del beslut på andra insatser, främst dagverksamheter och daglig verksamhet, fick
tillfälligt stopp i utförandet på grund av pandemin och dessa är rapporterade till Ivo som dock
så här långt menar att sanktionsavgifter troligen inte kommer att utgå för insatser som inte
utförts för att stoppa smittspridning. Några beslut är dock inte fattade ännu och Ivo har heller
inte fått några politiska direktiv att i sin tillsyn ta någon hänsyn till pågående pandemi.

Väntetid
på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

hela
2020

0,2

0,1

0,58

0,37

0,23

0,16

0,07

0

0,15

0,2

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

Inga betalningsdagar för färdigbehandlade.

0st

0st

0st

Inga sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

0st

0st

0st

4.1.4.1.2 Nämndmål: Automatiserad handläggning vid försörjningsstöd

Analys
E-tjänsten för ansökningar är i funktion vilket är första steget mot en mer automatiserad
beräkning. Innan nästa steg tas behöver andelen som använder e-tjänsten öka betydligt.
4.1.4.1.3 Nämndmål: Kommunen ska arbeta förebyggande mot missbruk

Analys
Socialtjänsten arbetar förebyggande med en rad metoder till exempel:
Familjecentralen
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Orosbesök tillsammans med polisen
Föräldrautbildningar
Boendeenheten Atlas: Förebyggandearbetet med missbruk flyter på genom samtal med
ungdomar om beroende och missbruk. Samarbete med Vingåkerspolisen som i år har besökt
boende tre gånger för att informerar och skapa personliga kontakter med barn och ungdomar.
Det har bidragit till att många av ungdomarna avstår från alkohol eller narkotikaanvändning.
4.1.4.1.4 Nämndmål: Alla barn som placeras ska hälsoundersökas inkl tandhälsa

Analys
Hälsoundersökningar har genomförts i samband med placeringar. Då barnen till exempel
ingår i ordinarie BVC program har det inte bedömts nödvändigt.
Tandhälsoundersökningar har inte lika frekvent genomförts, beroende på placeringens längd,
men också för att regelbundna kontakter med tandvården finns etablerade.
Indikatorer
Antal placerade barn som fått hälsoundersökning inkl
tandhälsa

Utfall Helår
2020
100%

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

100%

100%

4.1.4.1.5 Nämndmål: Föräldrastöd/utbildning ska erbjudas föräldrar till barn i alla
åldersgrupper

Analys
Föräldrautbildningar fick ställas in på grund av restriktionerna för smittspridning.
Föräldrastöd i grupp kunde genomföras en gång under våren med 10 träffar. Resterande del av
året har föräldrastöd erbjudits individuellt anpassat.
Indikatorer
Antal genomförda utbildningsgrupper

Utfall Helår
2020
1st

Utfall Helår
2019
10st

Målnivå Helår
2020
10st

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

Analys
Målet antalet deltagare i brukarenkäten är inte genomfört då socialnämnden av ekonomiska
skäl beslutat att inte genomföra någon brukarenkät under 2020.
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Indikatorer
Antal deltagare i brukarenkät - Leva med
funktionsvariation inte vara ett hinder

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

0st

Målnivå Helår
2020

61st

73st

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

Analys
Målet om antal fritidsaktiviteter som genomförts har inte nåtts då aktiviteter till stor del
ställdes in pga pandemin.
Indikatorer
Antal fritidsaktiviteter som genomförs

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

0st

Målnivå Helår
2020

65st

160st

4.1.4.1.8 Nämndmål: Insatser ska vara utformade tillsammans med brukaren

Analys
Granskning av genomförandeplaner är ej gjord 2020 då förvaltningen fått fokusera på
pandemin
Indikatorer

Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

Antal brukare med genomförandeplan uppföljd med
granskningsmall

4.1.4.1.9 Nämndmål: Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet

Analys
Även under pandemin har väntetiden på sjukhus för Vingåkers invånare varit mycket kort.
Det finns en mycket bred marginal till ett genomsnitt på 3 dagar vilket är den nivå då
ersättning får betalas till regionen.
På grund av pandemin var ett stort antal beslut tillfälligt förhindrade att verkställas, det
handlar främst om dagverksamhet inom äldreomsorgen och daglig verksamhet i LSS. De ej
verkställda besluten är rapporterade till Ivo som muntligt säger att sanktionsavgifter troligen
inte kommer att tas ut för insatser som inte utförts för att minska smittspridningen. Ivo har
dock inte fått några politiska beslut på att ta hänsyn till pandemin i sin tillsyn eller arbete med
sanktionsavgifter och några beslut är ännu ej fattade.
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Utfall Helår
2020

Indikatorer

Utfall Helår
2019

Målnivå Helår
2020

Inga betalningsdagar för färdigbehandlade

0kr

0kr

0kr

Inga sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

0kr

0kr

0kr

4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Socialnämnden

Avvikelse mot budget Dec
2020

Ack budget Dec 2020

220 299

219 722

-577

Stab

21 843

17 355

-4 488

Individ och familjeomsorg

50 405

51 076

671

Funktionshinderomsorg

48 193

50 026

1 834

Äldreomsorg

99 858

101 265

1 407

0

0

0

Integration

Socialnämnden
Nämnden har under året hämtat hem nästan hela den ingående bristen på 7,3 miljoner och
lämnar ett underskott på 577 tkr vid årets slut. Det ska jämföras med underskottet på 15,7
miljoner för 2019. Beror på en rad kostnadssänkande åtgärder, en del extra statsbidrag med
anledning av covid-19 samt minskad efterfrågan under pandemin. Under året genomförda
åtgärder bedöms i nuläget ge en sänkt kostnad på 12,2 miljoner sett på helt år.
Stab
Underskottet beror till sin helhet på att den ingående bristen i 2020 års budget, 7,3
miljoner kr, budgeterades som en intäkt under förvaltningsledningen.
Individ och familjeomsorg
Ledning
Avslutar 2020 med en negativ avvikelse i förhållande till budget. Kostnader för inhyrd
personal under en längre period, samt tolkkostnader, är stora poster. Inhyrd personal avslutad
i november.
Barn och familj
Få nya placeringar på HVB och/eller familjehem under året. Vårt eget HVB/stödboende
Pegasus, bidrar till en positiv kostnadsbild gällande behovet av externt köpta insatser.
Avslutar året med en positiv avvikelse i förhållande till budget.
Ekonomiskt bistånd
Under året arbetat intensivt och systematiskt med externa samverkansparter gällande
möjligheterna att slussa medborgare vidare till studier eller arbete, vilket till delar gett
resultat. Arbetet med tydlighet i handläggningen och en samsyn gällande krav och
förväntningar har bidragit till att den negativa spiralen bromsats något. Året avslutas med en
negativ avvikelse i förhållande till budget.
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Vuxen
Missbruksärenden har tenderat att tillta under hösten och flera placeringar både frivilligt och
med LVM har inletts. Avslutar året med en positiv avvikelse i förhållande till budget.
Äldre och funktionshinder
Pandemin har till delar påverkat utfallet, då insatser inte kunnat verkställas. Komplexa och
kostnadsdrivande ärenden när det handlar om funktionshinderområdet och LSS, förekommer.
Avslutar året med en positiv avvikelse i förhållande till budget.
Funktionshinderomsorg
Ledning
Stort positivt resultat beror på att elev och praktiktjänsten går på annat ansvar. Samt att vid
vab, sjukdom och annan frånvaro, ingen vikarie.
Gruppbostäder
Storgatan: Har försökt jobba ifatt kostnaderna från T1 (jan-april). Skillnaden mellan T1 2019
och T1 2020 är ett minus på 251 000. Detta på grund av ökad bemanning utifrån hot och våld.
Samt ökade personalkostnader under våren på grund utav covid-19.
Gruppbostäder: 2020 års löneökning betalades ut i dec.
Barnkortids
Vi har under året haft ett antal avslutade insatser då ungdom gått från vistelse till att få
boendebeslut, alltså naturliga avslut.
Några ungdomars beslut har avslutas av andra orsaker, och det har även tillkommit nya beslut.
Vi har då kunnat samarbeta mellan våra verksamheter för att kunna använda de
personalmässiga tillgångarna på ett kostnadseffektivt sätt som även gynnat verksamheten och
tryggheten med känd och kunnig personal på de andra enheterna.
Personlig assistans
Flertal intäkter från Försäkringskassan saknas och inkommer retroaktivt. Saknar även fakturor
LSS/privata utförare men som kommer att inkomma.
Servicebostad:
Verksamheten flyttade i juli och ca 90 000 avser flytt-, städ och kodlåskostnader.
Ökade hyreskostnader på Lärkparksvägen med ca 160 000.
Socialpsykiatri
Hjortgränds gruppbostad har en hög vårdtyngd och utifrån vårdtyngden och personalens
arbetsmiljö finns ett ökat bemanningskrav på 0,75 årsarbetare.
Även utbetald jourersättning gällande år 2019 belastar 2020 års resultat.
Resurs
Det mesta av underskottet är korrigerat som belastat detta konto under året men ett visst
underskott finns avseende kostnader för medarbetarnas apt, utbildning, sjukdom m.m
kvarstår.
Ledsagar och avlösarservice
Minskning av antalet insatser under året pga pandemin. Brukare har tackat nej till ledsagning
och även planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras.
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Äldreomsorgen
Nästan hela året har handlat om covid-19/pandemi, vilket har påvisat att viss utveckling på
enheterna har stannat av pga hög sjukfrånvaro utifrån alla rekommendationer om symptom.
Däremot har personalen tagit del av många webbutbildningar.
Teamträffar och apt har ställts in under våren men återupptogs via teams och mindre grupper
under hösten då vi enhetschefer såg ett stort behov av att få träffas och ventilera brukare och
verksamhet.
Genomfördes introduktionsdagar för vikarier tidig under våren i syfte att fånga in mer folk
både under pandemin då vi hade mycket sjukfrånvaro samt för sommar 2020.
Riskanalyser med handlingsplaner genomförs regelbundet för hela verksamheten utifrån
pandemin samt säkra besök.
Socialdagvård
I mars månad stängde dagvården. Öppnades igen i september månad. Personalen gick, till en
början ut i hemtjänsten för att sedan enbart arbeta i besöksrummet vi inrättade då
besöksförbud infördes. Personalens kostnader mellan mars och september har gått på covid19 konto.
Ekgården
Har haft en del tomma lägenheter vilket har inneburit att enheten inte har behövt tillsätta all
sjukdomsfrånvaro med vikarier.
Under hösten har två stycken personal påbörjat äldreomsorgslyftet, de studerar 50% och
arbetar 50% sedan 20-10-07. En vikarie är insatt på 85%.
Humlegården Demens
Under hösten har demensen haft en extra personal stadigvarande dagtid för att möta
vårdtyngden.
Den planerade utbildningen i bemötande blev uppskjuten till våren 21.
Vi har haft brandutrymnings utbildning samt snabb rekryterat och utbildat vikarier. Därutöver
har demensavdelningarna jobbat hårt med ett effektivare schema.
Humlegården somatik
Vi har under året haft tomma lägenheter på Skäret vilket resulterat i bortfall av hyresintäkter.
Vi har vid behov använt tomma lägenheter till korttidsplatser, för att fördela vårdtyngden.
Korttidsvård
På grund av hög vårdtyngd har vi till och från under året haft extrapersonal insatt, vilket
medfört ett negativt resultat för personalkostnader.
Hemtjänst
Trots personalbrist på hemtjänst frikopplats en undersköterska till HSL sedan sommar 2020.
Detta har skett för att vi kollar på helhet och inte bara på en verksamhet.
Måleffektivitet var 55% på Norr men vi inte kunde uppnå målet pga Restider, brukare som
avslutade/hade vilande insatser under pandemin.
Måleffektivitet var 65% men inte kunde uppnå målet pga restider, brukarna som avslutade,
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vilande insatser under pandemin
Nyckelfrihemtjänst:
Totalt installerade 201st av 230st. I dagsläge kan inte fler installeras då systemet inte
fungerar, alltså vi har haft problem med Tunstall. Problemet kvarstår trots att vi haft mycket
kontakt med Tunstall även haft möten med dem.
Projekt Bubblan
Några brukare på hemtjänst Norr och Söder har börjat att delta i projekten. Detta uppskattats
av brukarna och personalen.
Integration
Projektinsatser som bedrivs av statliga medel pausad med hänsyn till rådande situation och
kommer fortsättas senare i 2021.
Boendeenheten Atlas
Totala kostnader understeg budget. Budget 2020 baserades på 15 inskrivna och
budgetförutsättningar, gällande antal inskrivna barn och ungdomar, var ganska stabila under
första halvåret och förändrades genom planerade utskrivningar under andra halvåret. I
december var 9 barn och ungdomar inskrivna varv 3 före detta ensamkommande barn.
Från och med mars 2020, i samband med pandemin, ändrades budgetförutsättningar då
kostnader för vikarie, skydd och städmaterial ökade något.
I februari 2020 konstaterades på verksamhetsmöte att ekonomiska åtgärder bör vidtas
omedelbart. Verksamheten har under två år jobbat aktiv med att öka personalens ekonomiska
medvetenhet så det var inte svårt komma fram till gemensamt beslut och konstruktiva förslag
om hur målet ska nås. Vikariekostnader minimerades med schemaändringar och både korta
och långa sjukskrivningar täcktes med egna resurser med enstaka undantag.
Med sin kreativitet lyckades personalen organisera flera aktiviteter med ungdomar till
betydligt mindre kostnader. Inköp och matlagning analyserades månadsvis för att hitta bättre,
hälsosammare och billigare varor. Med att motivera ungdomar för sommarbete hade
verksamhet sparat medel avsedda för ungdomarnas försörjning.
Boendeenheten har med sitt arbete påverkat socialförvaltningens kostnader i rätt riktning
genom 1333 dygns placeringar i egen regi, samt 997 timmar som enheten arbetade på uppdrag
från IFO med, social omsorg, tillsyn, härbärget, hemmasittare, städ, tvätt, osv. Tjänster som
socialtjänsten annars skulle tvingas köpa externt med betydlig högre kostnader.
Avslutningsvis kan vi konstatera att bil och bränslekostnader minimaliserades genom att
möjliggöra för andra verksamheter att låna både bil och buss av Boendeenheten då vi delade
kostnader med de som lånade fordon.
Utveckling av behållning på balanskonton i tkr den 31:a december i miljoner kr
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Flyktingmottagande

7,8

13,6

16,7

14,4

10

8,9

4,9

0,8

2,6

3,9

5,5

Ensamkommande

16,3

21,6

24

22,9

4,1

-1,7

-8,2

-2,7

-3,4

-3,6

0
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2020 erhöll kommunen 5 837 tkr i schablonersättning från Migrationsverket för mottagande
av nyanlända. Kostnader har varit: (2019 års kostnad i parentes)
Viadidakt för SFI och samhällsorientering 2570 tkr (2 839 tkr)
Försörjningsstöd 6 371 tkr (7 639 tkr)
Barn- och utbildningsnämnden för kommunmottagna barn 157 tkr (1 443 tkr)
Aktivt försörjningsstöd 599 tkr (0 tkr)

5 Väsentliga personalförhållanden
Individ och familjeomsorg
Under året har personalförändringar skett. Vi har 4 pågående föräldraledigheter och under året
har tre personer valt att lämna sina tjänster på IFO.
Vi har valt att se över kompetenser hos personal och till största delen löst personalsituationen
med interna omflyttningar dvs ett gemensamt resursanvändande istället för att tillsätta
vakanser under pågående pandemi.
Verksamheten påverkas arbetstyngdsmässigt men bedrivs fortsatt med god kvalitet.
Funktionshinderomsorg
Pandemin
Under våren och försommaren stängde vi ner delar av Dagligverksamhet. Detta för att kunna
bemanna med kompetent personal i våra övriga verksamheter (boende) under perioden då
frånvaron var väldigt hög.
Med hjälp av HR så genomförde vi snabb rekrytering och inskolning av nya vikarier, för att
kunna bemanna våra verksamheter.
Daglig verksamhet
Året som sådant kan inte jämföras med något annat år då vi fått prioriteringar om och fördela
personal på de mest annorlunda sätt pga pandemin. Det har krävts samplanering mellan
verksamheter samt att hitta kommunikationsvägar som inneburit att information snabbt och
rätt kommit till personal/vikariers kännedom.
Gruppbostad
Ett annorlunda år har gjort att personal varit tvungna att lära sig mycket nya rutiner och
riktlinjer.
Personalen har fått lärt sig ha nytta av digitala möten eftersom vi haft våra verksamhetsmöten
och arbetsplatsträffar via teams. Detta gör att vi i framtida möten är mer flexibla och inte
alltid behöver ha traditionella möten.
Tack och lov har vi klarat oss bra från sjukfrånvaron detta år, hoppas att så även blir 2021
Personlig assistans
2020 har varit ett annorlunda år på många sätt. Många nya riktlinjer och rutiner för oss alla.
Inom personlig assistans var vi tidigt ute med att ha alla våra verksamhetsmöten/apt på distans
via teams något som har fungerat väldigt bra.
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Barnkortids
Under hela året har vi kunnat fördela om personal till våra andra enheter vilket har gjort att
det har på ett effektivt sätt kunnat planerats schema med tillsvidarepersonal.
I stort sett ingen sjukfrånvaro, inga långtidssjukskrivningar.
Äldreomsorg
Socialdagvård
Socialdagvården har varit stängd och öppnades igen 20.11.03. Personalen på dagvården har
arbetat i olika enheter inom äldreomsorg, alla hemtjänsts grupper samt särskilt boende. Under
en period i juni - oktober så har de ansvarat för besöksrutan med bokningar samt att vara
behjälpliga med att ta hand om besöksrutan (brukare och anhöriga). Vilket innebar att de
ändrade sina scheman för att vara tillgängliga alla dagar i veckan under perioden.
Idag har dagvården öppet och de har 3 till 4 brukare per dag. Under mellandagarna så har
verksamheten varit stängd. Kostnaden har varit lönen på personalen.
Äldreomsorg
För att klara personalförsörjningen under våren när vi hade hög frånvaro bland personalen
rekryterades och snabbintroducerades nya vikarier.
Under våren fick all personal genomföra en brandutrymningsövning.
Brandombud har gått brandskyddsutbildning.
All personal har gått basal hygienutbildning.
Personal har börjat på äldreomsorgslyftet, studerar 50% och arbetar 50% sedan 20.10.07, en
vikarie insatt på 85%. Två personal har fått ta del av brandskyddsutbildning.
E-tjänstutbildning i demens ABC.
Personalen har gott intern utbildning i genomförandeplaner och dokumentation.
Olika digitala mutationsutbildningar har genomförts under året.
Vi har under året haft mycket korttidsfrånvaro, främst på grund av att man ska vara hemma
vid alla förkylningssymtom.
Integration
Boendeenheten har under året haft både lång- och korttidssjukskrivningar. Frånvaro och
uppkomna förändringar och akuta placeringar har hanterats av befintlig personalgrupp med få
undantag.
Under året noterades inte arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Engagerade personal har bidragit med
att arbetsmiljöfrågor var prioriterade under hela året.
Bemanningskrav har ändrats flera gånger under 2020 för att anpassa resurser till
verksamhetsbehov. Boendeenheten hade 12 timmar resurstid per veckan men genom
samarbete med IFO och extra uppdrag har resurstid annullerats.
Med medel från Omställningsfonden har tre medarbetare avslutat sina studier till
socialpedagoger och med detta bidragit till att Boendeenheten har blivit mer attraktiv för
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arbetssökande.

6 Förväntad utveckling
Antalet kommuninvånare över 80 år kommer att öka med 50 % på 10 år. Innebär att behovet
av äldreomsorg, såväl särskilt boende som hemtjänst, färdtjänst, hemsjukvård, dagvård,
korttidsvård etc. bedöms öka med lika mycket.
Behovet av insatser för funktionshindrade kommer att öka men i en betydligt lugnare takt.
Orosanmälningar för barn har under en rad av år stadigt ökat såväl nationellt som i Vingåker.
Kräver både mer personalresurser och kostnader för insatser.
Utvecklingen av försörjningsstöd, missbruksvård och integration är starkt beroende på
omvärlden, lagstiftning och statliga myndigheters förhållningssätt och är därför mycket svår
att förutspå.
Förutom bristen på ekonomiska resurser kommer nämndens verksamheter få brottas med
mycket stora utmaningar då det gäller att bemanna verksamheten i tillräcklig omfattning.
Detta då bristen på vårdpersonal inte endast är lokal eller nationell utan i alla fall europeisk.

7 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Att verksamheten bedrivits med stort engagemang och god kvalitet under året. Att
medarbetarna på ett positivt och allvarligt sätt anpassat sig till helt nya förutsättningar för
arbetet.
Funktionshinderomsorg
Ledning
Utifrån arbetat med JOTIB har vi fått svar att enhetschefer tillsammans med medarbetarna
arbetar mycket effektivt med verksamhetens resurser.
Att medelvärdet i enkäten HME visar att FHO i Vingåker ligger bland de högsta i landet.
Att under året med pandemi har enhetschefer tillsammans med medarbetarna visat stor
lojalitet, god följsamhet snabba omställningar. De har under ett speciellt år som detta kunnat
hålla hög kvalitet i verksamheterna. Mycket imponerande arbete.
Dagcenter
Ett år där alla hjälpts åt och löst situationer så att insatser kunnat genomföras och brukare känt
sig trygga och sedda. Att få vardagen att vara så "vanlig" i en ovanlig vardag är något att vara
stolt över.
Gruppbostad
Arbetsgrupperna är stolta över deras arbete med brukarnas aktiviteter under pandemin. Att de
ställer om och hittar på nya aktiviteter som är anpassade utifrån riktlinjerna.
Att de jobbar på och att de gör det tillsammans, två bra arbetsgrupper.

20

455

Personligassistans
Stolt över personal som håller i och håller ut i denna pandemi.
Barnkorttids
Har kunnat använda personalresurser till övrig verksamhet pga mindre antal beslut att
verkställa samt avbokningar pga sjukdom. Stolt över att vi kunde snabbt ställa om.
Äldreomsorg
Enkäten för HME visar att äldreomsorgen har ett mycket bra resultat i jämförelse med
kommuner i Sverige. Ligger nästan 10 % över riksgenomsnittet.
Att under året med pandemi har enhetschefer tillsammans med medarbetarna visat stor
lojalitet, god följsamhet snabba omställningar. De har även under ett speciellt år som detta
kunnat hålla hög kvalitet i verksamheterna. Mycket imponerande arbete.
Med anledning av rutin för screening och kohortvård med full skyddsutrustning innan
provsvar för covid-19 test kommit, har personalen på korttidsboendet haft en tuff arbetsmiljö i
stort sett hela året, då det regelbundet kommer nya brukare till korttidsboendet. Trots detta har
personalgruppen en stor arbetsglädje och stöttar hela tiden varandra.
Integration
Stora insatser för att informera målgruppen om smittan och kommunicera ut myndigheternas
budskap. Föräldrastöd och digital inkludering är utmaning för verksamheten och är ständig
process för att anpassa arbetssätt till situationen.
Ett effektivt samarbete med Region Sörmland via projektet Hälsosamt liv.
Medarbetare på Boendeenheten Altas är stolta över kontinuerliga arbete med verksamhetsmål
under hela året 2020. I enlighet med decemberrapport kan det noteras att verksamheten har
uppnått sina verksamhetsmål för 2020 med god kvalitet samt att det noteras flera
förbättringsområden.
Vidare kan det uppmärksammas att Boendeenheten Altas klarade svåra uppdrag i samband
med placeringar, tillsyn, social omsorg på ett tillfredställande sätt, med kompetens som enda
verktyg, utan incidenter eller polismyndighetens hjälp.
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SN

Sn § 4

2021/25

Verksamhetsberättelse 2020
Socialnämndens beslut
1.
2.

Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsberättelsen och överlämna den till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna.
Socialnämnden beslutar äska att 1 598 tkr i investeringsutrymme som kunnat
utnyttjas 2020 får överflyttas till 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har stolt färdigställt verksamhetsberättelse för socialnämndens
ansvarsområde för 2020.
Ekonomiskt är resultatet mycket bra då nästan hela den ingående bristen på 7,3 miljoner
kr har hämtas hem och underskottet stannar på 0,2 % av budget eller 577 tkr.
Verksamhetsmässigt har året helt präglats av den pågående pandemin där kommunen
och äldreomsorgen drabbades mycket hårt tidigt. Under hösten har däremot
verksamheten lyckats vara helt smittfri. Pandemin har ändå inneburit att en del av
nämnden mål fått prioriterats ned.
Socialutskottet beslutade 2021-02-03 enligt nedan:
Socialutskottet beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att se över hur man
långsiktigt kan säkerställa Minnas verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-26 med tillhörande bilagor
Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2020
Su 2020-02-03, § 32

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (28)

Tid och plats
Måndagen den 15 december 2021 kl. 13 .15-16.20 i stora salen på Åbrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
Jonas Smedbäck, MAS,§§ 9-12
Maria Isaksson, Dietist, §§ 13-13

Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Camilla Tiredal, Marika Björkdal, Louise Karlsson, TorLeif Thuresson, Marie-Louise Pedersen, Leif Svensson, Ann-Marie Eriksson, Jonas Smedbäck
och Maria Isaksson deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

1-22

Datum för justering

2021-02-17

Sekreterare

_
_ J,_L_
..... __ ~
--

l~

Ordförande

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-15

Datum för anslagsuppsättande

2021-02-18

Datum för anslagsnedtagande

2021-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

J usterandes sign

.,,

~
Mesir Taki

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

56
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/136

Uppdrag till Vingåker kommunfastigheter AB om arbetet
med enkäter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers kommunfastigheter AB att bedriva ett
aktivt arbete för att ytterligare förbättra utfallet i kommande enkäter, och att i
kommande redovisningar också beskriva vilka åtgärder som har vidtagits.
Sammanfattning av ärendet
I ägardirektivet för Vingåkers kommunfastigheter anges följande:
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Uppdraget infördes i ägardirektivet under våren 2020. Undersökningen genomfördes
första gången efter delåret 2020 men redovisades då inte till fullmäktige. Denna
redovisning innehåller även mätningen för helåret 2020.
Som framgår av tabellerna i bifogat tjänsteutlåtande har utfallet förbättrats märkbart.
Det finns dock fortfarande utrymme för förbättring.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-12
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-19
Handläggare

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

KS 2021/136

Enkät om Vingåkers kommunfastigheter AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers kommunfastigheter AB att bedriva ett
aktivt arbete för att ytterligare förbättra utfallet i kommande enkäter, och att i
kommande redovisningar också beskriva vilka åtgärder som har vidtagits.
Sammanfattning av ärendet
I ägardirektivet för Vingåkers kommunfastigheter anges följande:
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Uppdraget infördes i ägardirektivet under våren 2020. Undersökningen genomfördes
första gången efter delåret 2020 men redovisades då inte till fullmäktige. Denna
redovisning innehåller även mätningen för helåret 2020.
Som framgår av tabellerna nedan har utfallet förbättrats märkbart. Det finns dock
fortfarande utrymme för förbättring.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen. Själva enkäten genomfördes av bolaget och
ovan angivna chefer har svarat på den.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Ärendet
I ägardirektivet för Vingåkers kommunfastigheter anges följande:
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Utfallet av mätningarna vid delåret och helåret 2020 redovisas i tabellerna nedan. De
olika raderna i respektive mätning avser var och en av förvaltningscheferna samt
cheferna i ledningsstöd, enligt vad som anges i den kursiverade texten ovan.
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Hur bedömer du
lyhördheten för din
verksamhets behov?

Hur bedömer du
framförhållningen av
Bolaget?

Hur bedömer du att
dialogen från Bolaget
fungerar?

Hur bedömer du
dialogen inför och
under ev. projekt?

Har inte tagit ställning
inte aktuellt
dålig
ganska bra
dålig
inte så bra
inte så bra

inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
inte så bra
dålig
ganska bra
inte så bra

dålig
inte så bra
dålig
inte så bra
inte så bra
inte så bra
dålig

Har inte tagit ställning
inte så bra
inte så bra
ganska bra
inte så bra
dålig
dålig

inte aktuellt
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra

Har inte tagit ställning
inte så bra
ganska bra
Har inte tagit ställning
inte så bra
ganska bra

inte så bra
inte så bra
Mycket bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra

inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra
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Hur bedömer du
ambitionen att
minimera påverkan för
verksamheten vid ev.
projekt?
Har inte tagit ställning
inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
inte så bra
inte aktuellt
inte så bra

Hur bedömer du
Hur ser du på
transparensen gällande dialogen/samverkan
planering?
generellt mellan Bolagverksamhet?
Har inte tagit ställning
inte så bra
inte så bra
dålig
dålig
inte så bra
dålig

inte så bra
dålig
dålig
dålig
inte så bra
dålig

Hur upplever du
snabbheten av
genomförande efter
beställning/uppkomme
t behov?
inte aktuellt
dålig
ganska bra
dålig
dålig
inte så bra
inte så bra

inte aktuellt
inte aktuellt
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte aktuellt

inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
Har inte tagit ställning
inte så bra
inte så bra

inte så bra
inte så bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra
ganska bra

inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
Har inte tagit ställning
dålig
inte aktuellt

Förvaltningens ståndpunkt
Större delen av kommunens arbete utförs inomhus. En viktig framgångsfaktor för
verksamheterna är därför att de har bra lokaler. Det är av det skälet viktigt att bolaget
har stor lyhördhet gentemot kommunledningens behov kopplat till fastigheter och
lokaler. Enkäterna syftar till att visa hur bolaget utvecklas i det avseendet så att
fullmäktige får en bild av hur arbetet bedrivs.
Det är mycket glädjande att utfallet har förbättrats. Utifrån hur viktigt det är att
kommunens verksamheter har bra lokaler är det angeläget att bolaget fortsätter arbetet
så att utfallet framöver blir ännu bättre.

Ekonomiska konsekvenser
Det följer mycket vinning men inga direkta ekonomiska kostnader av att bolaget
säkerställer en god samverkan med kommunledningen i sitt arbete med
verksamhetslokalerna. Tvärtom bör ett effektivare samarbete leda till minskade
kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter 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.

Ett effektivt samarbete mellan
Kommunfastigheter och kommunledningen
leder till minskade kostnader genom bättre
framförhållning, samsyn om vad som ska
göras och inte etc.

Bra skolor är en viktig framgångsfaktor för
att barn och ungdomar ska trivas och för att
lärare ska kunna koncentrera sig på eleverna i
stället för på lokalerna.

Kommunens lokaler finns över hela den
geografiska ytan. Att de är välskötta och att
samarbetet i kommunen kring fastigheter och
lokaler är gott bidrar till livskvalitet för
elever, föräldrar, lärare och andra.

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]"

Välskötta lokaler och god samverkan mellan de som
på olika sätt använder eller arbetar i lokalerna bidrar
till god hälsa och välbefinnande.
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Välskötta skolor ger bättre förutsättningar för god
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Välskötta lokaler bidrar till anständiga arbetsvillkor
för de anställda.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar som går i skola 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?

Förslag till beslut är helt allmänt hållet och inte riktat specifikt mot något av
de uppräknade villkoren. Ju mer friktionsfritt arbetet med t.ex. skollokaler
bedrivs, desto bättre förutsättningar har dock lärare och andra att på andra sätt
verka för att likvärdiga villkor.

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

Förslaget till beslut är allmänt hållet men har indirekta effekter för barn och
ungdomar som går i skola.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

57
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/137

Revidering av ägardirektiv till Vingåker och Vatten avfall
AB
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ägardirektiv för Vingåker vatten och
avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har som rutin att göra en översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för
de kommunala bolagen. Föreliggande tjänsteutlåtande med bilaga är förslag till
revideringar av ägardirektiven för Vingåker vatten och avfall AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-22
Ägardirektiv för VVAB
Nuvarande ägardirektiv med markerade ändringar
Beslutet skickas till
Vingåker Vatten och Avfall AB
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-09
Handläggare

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

KS 2020/xxx

Revidering 2021 av ägardirektiv för Vingåker vatten och
avfall AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för Vingåker vatten och
avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har som rutin att göra en översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för
de kommunala bolagen. Föreliggande tjänsteutlåtande med bilaga är förslag till
revideringar av ägardirektiven för Vingåker vatten och avfall AB.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen. Bolagets vd 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
Ärendet
Bilagt detta tjänsteutlåtande finns två versioner av ägardirektiven; en där förslag till ny
text är markerad genom överstrykning i gult och förslag till text att ta bort är markerad
genom att vara skriven i rött, och därutöver finns en version där de föreslagna
ändringarna är genomförda.
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Ändringarna är:
-

ett tydliggörande av att kommunens vision, strategiska inriktning inklusive
dess mål omfattar de kommunala bolagen,

-

att protokoll över bolagens genomförda internkontroller utifrån ISOcertifieringen har lagts till förteckningen över dokument som bolagen ska
skicka till kommunstyrelsen,

-

att formuleringar om kvartalsmöten mellan bolagen och kommunstyrelsens
presidium har ändrats så att de stämmer med dagens ordning, som är att det är
kommunstyrelsen och inte bolagen som kallar till mötena,

-

ett tillägg om att bolagen årligen skriftligen ska lämna en redovisning av hur
de har följt ägardirektiven och som specifikt säkerställer att bolagen har
genomfört de återrapporteringar som anges i direktiven,

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen menar att rutinen att årligen se över ägardirektiv och bolagsordning är
värdefull. Detta års revidering bygger till största delen på revisorernas nyligen
genomförda granskning av ägarstyrningen.
Ekonomiska konsekvenser
Den kostnad som följer av förslagen handlar om utökad arbetstid i bolagen för
redovisning och i kommunledningsförvaltningen för att handlägga de inkomna
redovisningarna.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Vingåker vatten och avfall AB
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.

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till att
kommunens resurser används mer effektivt.

"[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?

Beslutet har ingen riktad verkan mot barn och ungdomar men alla gagnas av
höjd kvalitet i kommunens verksamhet.

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 riktad verkan mot barn och ungdomar och därmed ingen
direkt effekt för deras villkor.

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

482

vingaker.se

10 (10
)

På vilket sätt?

Beslutet har ingen riktad verkan direkt mot barn och ungdomar.
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Utfärdade och fastställda av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun 2015-04-20, § 33.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Vingåkers
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa
av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade
direktiv.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv
förutsatt att de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan
lag eller författning.
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål,
omfattar även de kommunala bolagen.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunerna genom:
a) bolagsordning
b) dessa ägardirektiv
c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande
verksamheten i den egna kommunen
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.
2. Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar
kommunens ledningsfunktion över bolaget.
Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut i
samband med att bokslutet behandlas huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
3. Ändamål med bolagets verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva
spekulativ verksamhet eller bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen
eller den kommunala kompetensen.
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Bolagets uppgift är att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och
förvalta VA- och avfallsverksamhetens anläggningstillgångar inom Vingåkers kommun.
Styrelsen i bolaget ansvarar för investeringsbudget och åtaganden som faller inom ramen
för huvudmannaskapet för kommunal VA samt kommunens ansvar för
avfallsverksamhet (enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken).
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Bolaget äger, tillsammans med KVAAB och FVAAB motsvarande anläggningsbolag,
Sörmland Vatten och Avfall AB, som har uppdraget att ombesörja drift och underhåll av
kommunens VA- och avfallsanläggningar.
Bolaget ska agera miljömedvetet, ha en god ekonomisk hushållning och planera
långsiktigt med ekonomisk framförhållning.
4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar
enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för
uppdraget.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete.
5. Underställningsplikt
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiellt beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar1 (> 200
prisbasbelopp)
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om en fråga som avser någon av punkterna
ovan är aktuell. Skulle olika meningar uppkomma i bolagsstyrelsen om en fråga ska
underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.
I bolagsordningen anges beslut som ska fattas av bolagsstämman.
6. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav
det första fastställs i form av en budget. Handlingsprogram och budget ska delges
respektive kommunstyrelse senast under september månad året före budgetåret.
7. Kapitalförvaltning

1

Kopplat till varje objekt
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Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska det finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen
och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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8. Årsredovisning
Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad, tillhandahålla det underlag
som krävs för upprättandet av kommunkoncernens årsredovisning.
Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det kan läggas
till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsens uppsikt och
beslut enligt kommunallagen (6 kap § 1 och 1a).
9. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna
information ska lämnas i form av dels budget för kommande år, dels ekonomisk och
verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
Det åligger vidare bolaget att till respektive kommunstyrelse snarast översända:
a) en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport efter 8 månader
innehållande en årsprognos. Delårsrapporten ska vara relaterad till innevarande
års budgeterade verksamhet.
b) protokoll från bolagsstämma
c) protokoll från styrelsesammanträde
d) bolagets årsredovisning
e) revisionsberättelse
f) granskningsrapport
g) den årliga sammanställningen utifrån ISO-certifieringen över genomförda
internkontroller.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig
redogörelse till kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska
där det är relevant innehålla en kommentar för varje rubrik i ägardirektiven. Om något
återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av denna
redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
10. Ägardialog
Bolaget ska träffa kommunledningen minst en gång per år där frågor av strategiskt och
gemensamt intresse behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa uppföljning och
planerade insatser med anledning av ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk
uppföljning. Redovisning av jämförelser med branschen i övrigt av nyckeltal och taxor
ska ske vid ett tillfälle per år. Kommunen Bolaget är ansvarig för dess genomförande.
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med kommunens ansvariga
tjänstemän i syfte att underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av
gemensamt och kommunövergripande intresse.
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11. Arkivfrågor
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Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas av
Katrineholms kommuns arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid
gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.
12. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer
och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion till verkställande direktören. Styrelsen
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till
arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och
således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen ska
anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.
13. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I
arbetsordningen ska anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur
ofta styrelsen ska sammanträda.
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter för XX Vatten och Avfall AB ska lämnas i
enlighet med kommunens regler.
14. Revision
Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det
kommunala syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten
ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med
bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt.
Bestämmelser om innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport
ska lämnas till bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.
15. Lekmannarevisionens granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister
i de avseenden som omnämns i första stycket.
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Ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Vingåkers kommun. Bolaget står i sin
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen,
med stöd av delegation, utfärdade direktiv.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv förutsatt att de inte står
i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna genom:
a)

bolagsordning

b)

dessa ägardirektiv

c)

av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande verksamheten i den
egna kommunen

d)

förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten
tillämpas med företräde i angiven ordning.

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens
ledningsfunktion över bolaget.
Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande
för vilket gäller sekretess enligt lag.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut i samband med att
bokslutet behandlas huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Ändamål med bolagets verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet eller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen.
Bolagets uppgift är att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och förvalta VA- och
avfallsverksamhetens anläggningstillgångar inom Vingåkers kommun. Styrelsen i bolaget ansvarar för
investeringsbudget och åtaganden som faller inom ramen för huvudmannaskapet för kommunal VA samt
kommunens ansvar för avfallsverksamhet (enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken).
Bolaget äger, tillsammans med KVAAB och FVAAB motsvarande anläggningsbolag, Sörmland Vatten och
Avfall AB, som har uppdraget att ombesörja drift och underhåll av kommunens VA- och avfallsanläggningar.
4
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Bolaget ska agera miljömedvetet, ha en god ekonomisk hushållning och planera långsiktigt med ekonomisk
framförhållning.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt aktiebolagslagen
bolagets styrelse.
Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för uppdraget.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete.

5. Underställningsplikt
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
-bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
-planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
-köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar 1 (> 200 prisbasbelopp)
-övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om en fråga som avser någon av punkterna ovan är aktuell. Skulle
olika meningar uppkomma i bolagsstyrelsen om en fråga ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske
med kommunstyrelsen.
I bolagsordningen anges beslut som ska fattas av bolagsstämman.

6. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första fastställs i
form av en budget. Handlingsprogram och budget ska delges respektive kommunstyrelse senast under september
månad året före budgetåret.

7. Kapitalförvaltning
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I
detta syfte ska det finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunens
ekonomichef.

8. Årsredovisning
Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad, tillhandahålla det underlag som krävs för
upprättandet av kommunkoncernens årsredovisning.
Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunallagen (6 kap § 1
och 1a).

1

Kopplat till varje objekt
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9. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna information ska lämnas i form
av dels budget för kommande år, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande
års budgeterade verksamhet.
Det åligger vidare bolaget att till respektive kommunstyrelse snarast översända:
-en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport efter 8 månader innehållande en årsprognos.
Delårsrapporten ska vara relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
-protokoll från bolagsstämma
-protokoll från styrelsesammanträde
-bolagets årsredovisning
-revisionsberättelse
-granskningsrapport
- den årliga sammanställningen utifrån ISO-certifieringen över genomförda internkontroller.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska där det är relevant innehålla en
kommentar för varje rubrik i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det
göras som del av denna redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.

10. Ägardialog
Bolaget ska träffa kommunledningen minst en gång per år där frågor av strategiskt och gemensamt intresse
behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa uppföljning och planerade insatser med anledning av
ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning. Redovisning av jämförelser med branschen i övrigt av
nyckeltal och taxor ska ske vid ett tillfälle per år. Kommunen är ansvarig för dess genomförande.
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med kommunens ansvariga tjänstemän i syfte att underlätta
planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och kommunövergripande intresse.

11. Arkivfrågor
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas av Katrineholms
kommuns arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.

12. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens
handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion
till verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen
av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande
direktörens kompetens.
6
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I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen ska anmäla beslut denne
fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.

13. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I arbetsordningen ska anges hur
arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter för XX Vatten och Avfall AB ska lämnas i enlighet med kommunens
regler.

14. Revision
Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med
bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel
tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om
bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, pröva
huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om innehållet och den tidpunkt då
lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

15. Lekmannarevisionens granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på
ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som
omnämns i första stycket.

_____
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Ks §

KS 2021/138

Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåkers kraft
AB
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ägardirektiv för de kommunala
fastighetsbolagen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har som rutin att göra en översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för
de kommunala bolagen. Föreliggande tjänsteutlåtande med bilaga är förslag till
revideringar av ägardirektiven för fastighetsbolagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-22
Ägardirektiv för de kommunala fastighetsbolagen
Nuvarande ägardirektiv med markerade ändringar
Beslutet skickas till
De kommunala bostadsbolagen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-22
Handläggare

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

KS 2020/138

Revidering 2021 av ägardirektiv för fastighetsbolagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för de kommunala
fastighetsbolagen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har som rutin att göra en översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för
de kommunala bolagen. Föreliggande tjänsteutlåtande med bilaga är förslag till
revideringar av ägardirektiven för fastighetsbolagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av ekonomichefen.
Fastighetsbolagens vd 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
Ärendet
Bilagt detta tjänsteutlåtande finns två versioner av ägardirektiven; en där förslag till ny
text är markerad genom överstrykning i gult och förslag till text att ta bort är markerad
genom att vara skriven i rött, och därutöver finns en version där de föreslagna
ändringarna är genomförda.
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De viktigaste ändringarna är:
-

ett tydliggörande av att kommunens vision, strategiska inriktning inklusive
dess mål, och dokument i författningssamlingen omfattar de kommunala
bolagen om inte annat sägs i ett enskilt dokument,

-

att protokoll över bolagens genomförda internkontroller har lagts till
förteckningen över dokument som bolagen ska skicka till kommunstyrelsen,

-

att formuleringar om kvartalsmöten mellan bolagen och kommunstyrelsens
presidium har ändrats så att de stämmer med dagens ordning, som är att det är
kommunstyrelsen och inte bolagen som kallar till mötena,

-

ett tillägg om att bolagen årligen skriftligen ska lämna en redovisning av hur
de har följt ägardirektiven och som specifikt säkerställer att bolagen har
genomfört de återrapporteringar som anges i direktiven,

-

att formuleringen om hur procenten för konstnärlig utsmyckning i byggprojekt
ska fördelas har tagits bort.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen menar att rutinen att årligen se över ägardirektiv och bolagsordning är
värdefull. Detta års revidering bygger till största delen på revisorernas nyligen
genomförda granskning av ägarstyrningen.
Ekonomiska konsekvenser
Den kostnad som följer av förslagen handlar om utökad arbetstid i bolagen för
redovisning och i kommunledningsförvaltningen för att handlägga de inkomna
redovisningarna.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
De kommunala fastighetsbolagen
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.

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till att
kommunens resurser används mer effektivt.

"[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?

Beslutet har ingen riktad verkan mot barn och ungdomar men alla gagnas av
höjd kvalitet i kommunens verksamhet.

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 riktad verkan mot barn och ungdomar och därmed ingen
direkt effekt för deras villkor.

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

Beslutet har ingen riktad verkan direkt mot barn och ungdomar.
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Koncernövergripande direktiv Allmänt
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att
minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven
bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital
och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade utgå från
att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.
Kommunstyrelsen ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och
övergripande planer efterlevs. Likaså att kommunens vision och målområden
implementeras i hela koncernen.
Styrning av Vingåkers kommuns bolag
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive
dess mål, omfattar även de kommunala bolagen. Detsamma gäller de
styrdokument i författningssamlingen som anges gälla för kommunkoncernen.
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har
följande ägardirektiv tagits fram.
Vision för Vingåker 2020 och tillhörande reviderade övergripande mål gäller
för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i perspektiven
medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi med tillhörande resultatmål.
Vi ska ta ansvar för våra resurser, leva verka och uppleva, företagsamma
Vingåker. Detta är vi stolta över och det ska genomsyra koncernens arbete.
Målen uppdateras vid varje mandatperiod och följs upp i samband med delårsoch årsredovisning.
Bolagen ska ha arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och
kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa
utvecklingen över tiden. Bolagen ska även ta hänsyn till de mål och
policydokument som ägaren fastställer för kommunkoncernen.

I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.
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Koncernövergripande direktiv
Dessa direktiv avser samtliga bolag och ska av kommunfullmäktige läggas fram
på ordinarie bolagsstämmor och gäller tillsvidare.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att
konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och
strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att begära
utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för
bolagens olika verksamheter (se nedan). Målen har beaktat kända risker och
åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera
beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån
ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för
respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget
under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån
prioriterade åtgärder, men med beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna
situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagen.
För 2019-2021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska
styrka.
Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i
överensstämmelse med ägarens miljö- och energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och delta i
kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Bolagen skall upprätta
mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i årsredovisningen.
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Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete för
att kommunen ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt
arbetsgivare.
Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att
på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som
nyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala
kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin
verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i
dess helhet som är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser bådas intressen. Om detta
innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår intressekonflikt
tas frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen samt
mål- och resultatstyrningsprocessen och fastställda ägardirektiv.
Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD anser
att ändamålet med verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts. I övrigt
ska förvaltningsberättelsen följa kommunens uppställning. Kommunstyrelsen
fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport. Bolagens revisorer ska i
revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för bolagen uppfyllts.
Bolagen ska lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport och
årsredovisning enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS. Materialet lämnas till
ekonomienheten. Slutlig årsredovisning lämnas senast sista mars. Bolagen ska senast
februari månads utgång lämna det material som krävs för kommunkoncernens
årsredovisning, till kommunens ekonomikontor.
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Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti. varje år. Bolagen ska senast september
månads utgång lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport,
till kommunens ekonomikontor.
Bolagen ska senast september informera kommunstyrelsen om förslag till
verksamhetsplan inklusive budget för nästa år samt de två nästföljande åren.
Treårsbudgeten ska även innehålla en resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget samt en investeringsplan. Materialet lämnas till
ekonomienheten.Bolagen ska senast september månad informera kommunstyrelsen
om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för kommande år.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter som
behövs för ekonomisk uppföljning och avstämning, däribland detaljerade uppgifter
som krävs för kommunens koncernbokslut.
Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet.
Bolagens informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om
bolagets verksamhet och ställning. Kommunstyrelsens ordförande Bolaget ska därtill
se till att informationsmöten hålls varje kvartal med respektive bolag
kommunstyrelsens presidium. Vid dessa möten ska bolagets presidium och
verkställande direktör närvara.
Utöver detta ska bolagen översända löpande skicka följande dokument till
kommunstyrelsen:
• Protokoll från bolagsstämmor
• Protokoll från styrelsesammanträden
• Årsredovisning (enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS)
• Revisionsberättelse med revisionsrapport
• Lekmannarevisorernas revisionsrapport
• Delårsrapport (enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS)
• Protokoll över genomförda internkontroller samt utfall och åtgärder.
• Dokumentation från kvartalsmöten
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av
författningsreglerad sekretess.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en
skriftlig redogörelse till kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven.
Redogörelsen ska innehålla en kommentar för varje rubrik i ägardirektiven. Om
något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av
denna redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
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Bolagen ska snarast efter bolagsstämman lämna underlag till kommunstyrelsen
inför styrelsens beslut enligt kommunallagen 6:9 att årligen pröva om den
verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan
utgöra en överhängande fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade
händelser som kan utgöra en större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till
krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon
extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och
ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig
händelse ska bolagens verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det
behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019–2021
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas
fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.
Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet
enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och
kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan
de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten
genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med
kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång
sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta,
under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika
verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och
ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering av
finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och
framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån
affärsmässiga principer, främja bostadsförsörjningen i Vingåkers
kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva,
avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva
anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl som med andra
alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och
lokalförsörjningen inom Vingåkers kommun genom att tillhandahålla
bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa och verkställa ägarens
övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
tillhandahålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med
ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1
%) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
25 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för att användas till olika
gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för konstnärlig utsmyckning i eller i
anslutning till själva byggnadsobjektet.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en
marknadsmässig avkastning. Avkastningskravet för varje nästkommande år
fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som direktavkastning, dvs
bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är
hyresintäkter minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter
och tomträttsavgälder. Avkastningen på den allmännyttiga bostadsverksamheten
ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om
kommunplan med budget för nästkommande år, om en eventuell utdelning till
ägaren Vingåkers kommun ska ske.
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Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring
av fastigheter genom underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen
erlägga borgensavgift till ägaren Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara
utformade efter kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges
möjlighet till samverkan och medinflytande

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt
ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med
kommunens förvaltningar och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa
boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i
bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring
energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt
kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha
energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en
hög nivå på miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som inte
är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 5 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är
avsedda för bostadsändamål
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande
direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt
fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör Vingåkers kommuns
verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en
miljömässig och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla
fastigheterna så att kommunens verksamheter har ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika
verksamheters ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med
självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 25 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för att
användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för konstnärlig
utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före
konsolidering.

Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.

Effektiviserings åtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med
kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att
effektivisera verksamheten.
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Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är
avsedda för kommunal verksamhet
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara
för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån
affärsmässiga principer, genom långsiktighet och ekonomisk sund basis
främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens
miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande
långsiktighet och miljövinster.
De ekonomiska målen för verksamheten kommer att utredas under 2019.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för
hantering av bolaget där såväl risker samt incitament för maximering av nytta
och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer,
övriga aktörer I syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen. Detsamma gäller de styrdokument i författningssamlingen som anges gälla för
kommunkoncernen.
Målen följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska ha relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att
det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för bolagens olika verksamheter (se
nedan). Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive
bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs
också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med
beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från
bolagen.
För 2019-2021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- och
energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och delta i kommunens utveckling mot ett
hållbart samhälle. Bolagen skall upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i årsredovisningen.

Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete för att kommunen ska vara
attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt arbetsgivare.

Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa
gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som nyttjar bolagets tjänster. Detta
förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera
effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som
är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår intressekonflikt tas
frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.

Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen samt mål- och
resultatstyrningsprocessen.

Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD anser att ändamålet med
verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts. I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens
uppställning. Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport. Bolagens revisorer
ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för bolagen uppfyllts.
Bolagen ska lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport och årsredovisning enligt
anvisningar och upprättad tidplan av KS. Materialet lämnas till ekonomienheten. Slutlig årsredovisning lämnas
senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti.
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Bolagen ska senast september informera kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för
nästa år samt de två nästföljande åren. Treårsbudgeten ska även innehålla en resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget samt en investeringsplan. Materialet lämnas till ekonomienheten.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter som behövs för ekonomisk
uppföljning och avstämning, däribland detaljerade uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolagens informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om bolagets verksamhet och
ställning. Kommunstyrelsens ordförande ska se till att informationsmöten hålls varje kvartal med respektive
bolag. Vid dessa möten ska bolagets presidium och verkställande direktör närvara.

Utöver detta ska bolagen löpande skicka följande dokument till kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från bolagsstämmor
Protokoll från styrelsesammanträden
Årsredovisning (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Revisionsberättelse med revisionsrapport
Lekmannarevisorernas revisionsrapport
Delårsrapport (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Protokoll över genomförda internkontroller samt utfall och åtgärder.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av författningsreglerad sekretess.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska innehålla en kommentar för varje rubrik
i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av denna
redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
Bolagen ska snarast efter bolagsstämman lämna underlag till kommunstyrelsen inför styrelsens beslut enligt
kommunallagen 6:9 att årligen pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande
fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade händelser som kan utgöra en
större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den
så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
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Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och ägaren i efterhand.
Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagens
verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.

8

526

ÄGARDIREKTIV för AB VINGÅkERSHEM, VINGÅKERS KOMMUNFASTIGHETER AB; VINGÅKERS KRAFT AB VINGÅKERS KOMMUN

Bolagsspecifika direktiv 2019–2021
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas fram på ordinarie bolagsstämma för
respektive bolag.

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering
som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan
och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på
såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med
hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta
syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av
styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.

9
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:

Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter
med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl
som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom
Vingåkers kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa
och verkställa ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom
underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande
10
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•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar
och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med
behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom
exempelvis hissar och anpassning av entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med
mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på
miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur
verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:

•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 5 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål

11
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
att på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör Vingåkers
kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig och
kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att kommunens
verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en undersökning om hur kunderna,
representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog med förvaltningarna inför
ingrepp i en fastighet, ambition att minimera påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets
planering ser ut. Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.

Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

13
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, genom
långsiktighet och ekonomisk sund basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
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Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

16
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

59
(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2020/836

Reviderat beslut att bygga ny förskola att ersätta
Gränden och Södergårdens förskolor
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag
att bygga en ny förskola med sex avdelningar. Den nya förskolan ska ersätta
Grändens och Södergårdens förskolor och ska inte medföra någon hyreshöjning för
barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i samma ärende från sammanträdet den 8
februari 2021 (KF § 15/2021, KS 2020/836).
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.
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2021 att ersätta dessa två
förskolor med en ny och att ge det uppdraget till AB Vingåkershem. Det har dock
visat sig ha flera negativa ekonomiska konsekvenser i form av behov av ökad
borgensram, omvänd momsbetalning, köp av mark och förvaltningsuppdrag från
Vingåkers kommunfastigheter AB mm.
Förvaltningen har därför fått i uppgift att bereda upp ärendet för nytt beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-04
Kf § 15/2021
Au § 47/2021
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
AB Vingåkershem
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-04
Handläggare

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

KS 2020/836

Reviderat beslut att bygga ny förskola att ersätta
Grändens och Södergårdens förskolor
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att
1.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att bygga en ny förskola med sex avdelningar. Den nya förskolan ska
ersätta Grändens och Södergårdens förskolor och ska inte medföra någon
hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i samma ärende från sammanträdet
den 8 februari 2021 (KF § 15, KS 2020/836).

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.
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2021 att ersätta dessa två
förskolor med en ny och att ge det uppdraget till AB Vingåkershem. Det har dock
visat sig ha flera negativa ekonomiska konsekvenser i form av behov av ökad
borgensram, omvänd momsbetalning, köp av mark och förvaltningsuppdrag från
Vingåkers kommunfastigheter AB mm.
Förvaltningen har därför fått i uppgift att bereda upp ärendet för nytt beslut.
Ärendets beredning
Det ursprungliga ärendet bereddes av barn- och utbildningsförvaltningen. Detta
reviderade ärende har beretts av kommunchefen. Vd för de kommunala
fastighetsbolagen har deltagit i beredningen.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
I beredningen av ärendet har framkommit att kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån framför allt markförhållanden har synpunkter
på valet av plats för förskolan. Vingåkers kommunfastigheter AB menar sig vara väl
införstått med dessa synpunkter men att andra skäl gör att den föreslagna platsen ändå
är att föredra. De merkostnader som markförhållanden mm kan innebära är
omhändertagna i kostnadskalkylen.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att det är bra att förskolorna ersätts med en ny. Utifrån den
information som nu finns om de ekonomiska konsekvenserna om Vingåkershem AB
bygger förskolan är det enligt förvaltningen en bättre lösning att det görs av Vingåkers
kommunfastigheter AB.
Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av en ny förskola innebär en investering i Vingåkers
Kommunfastigheter AB. 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 lär beslutet
också innebära ett investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden gällande
inventarier till den nya förskolan. Nämnden behöver i så fall hantera det som ett
äskande inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med budget 2022 där
investeringsramar till 2022 ingår.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
AB Vingåkershem
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
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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.

Det reviderade beslut som nu föreslås är
bättre ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att ersätta de två förskolorna med en ny
bidrar till målet på flera sätt.

Att ersätta de två förskolorna med en ny ger
ökad livskvalitet för barn och anhöriga och
även till boende i området i övrigt.

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]"

En ny fastighet ger bättre hälsa och välbefinnande.
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En ny fastighet ger bättre förutsättningar för god
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att arbeta i en ny fastighet ger bättre arbetsvillkor
för medarbetarna.

"[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?

De barn som kommer att gå i den nya förskolan.

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?

Att förskolan är ny ger bättre arbetsmiljö för de anställda och därmed bättre
förutsättningar för dem att arbeta med frågor om likvärdiga villkor.

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

Att ersätta två äldre förskolor med en ny fastighet är att på ett konkret sätt
sätta barns och ungdomars bästa i första rummet.
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kf § 15

22
(28)

KS 2020/836

Förslag att bygga ny förskola för att ersätta Gränden och
Södergårdens förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
I. Kommunfullmäktige beslutar att ge AB Vingåkershem i uppdrag att bygga en ny
förskola med sex avdelningar i enlighet med alternativ 2 från fastighetsbolaget och
sedan överföra fastigheten till Vingåkers Kommunfastigheter AB. 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: I) en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och 2) förskolan som är upphandlad av
Sveriges Kommuner och Regioner och som Sjötorps bygg har kontrakt på.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att
bygga en ny förskola i enlighet med alternativ två från fastighetsbolaget. Den nya
förskolan ska ersätta Grändens och Södergårdens förskolor och ska inte medföra
någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut har även beretts av
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige under förutsättning
att det kompletterades med en ekonomisk redovisning.
Kompletterande handlingar i ärendet inkom från Vingåkers kommunfastigheter under
tiden för kommunstyrelsens sammanträde och kommer att biläggas det underlag som
skickas ut i kallelsen till kommunfullmäktige.
Inlägg
Viking Jonsson (S), Charlotte Prennfors (M), Anneli Bengtsson (S), Ing-Mari Frössevi
(C), Tiina Rokka (V), Lars-Göran Karlsson (SO), Lennart Andersson (KD), Och
Fredrik Andersson (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Viking Jonsson (S) gör ett ändringsyrkande gällande att ge AB Vingåkershem i
uppdrag att bygga en ny förskola med sex avdelningar i enlighet med alternativ 2 och
sedan överföra fastigheten till Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

23
(28)

Charlotte Prennfors (M), Anneli Bengtsson (S), lng-Mari Frössevi, Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO), Lennart Andersson (KO), Fredrik Andersson (M) yrkar
bifall till förslag till beslut med Viking Jonssons (S) ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag till beslut med Viking
Jonssons (S) ändringsyrkande och finner att så är fallet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-11
Protokollsutdrag Au § 20/2021
Protokollsutdrag BoU § 99/2020
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-12-02
Handlingar från Kommunfastigheter
Tjänsteutlåtande 2020-08-25
Beräknad kostnad för alternativ 1
Beräknad kostnad för alternativ 2
lnformationsmaterial från Sjötorps hus
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
AB Vingåkershem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

546

vingaker.se

Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

1
(28)

Tid och plats
Måndagen den 8 februari 2021, kl. 14.00-16: 10 Åbrogården, stora salen i Vingåker och digitalt
via Teams.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Åteg (S), I :e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), I :e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Olle Olsson (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Therese Palm (S)
Ulrika Grave (SD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Per-Erik Eriksson (SD)
Louise Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)
Lilija Eriksson (SD)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Davidsson (C) §§ 5-18
Elizabeth Gillerstrand (C) §§ 1-4
Bertil Kristoffersson (C)
Tiina Rokka (V)
Lennart Andersson (KD)
Anders Lundström (VTL)
Håkan Östlund (MP)
Irene Sandqvist (-)

Kristina Jonsson (S)
Aziz Jaali §§ 1-5
Erika Rask (S)
LeifSkeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Christer Nodemar (M)
Marika Björkdal (M)
Elizabeth Gillerstrand (C) §§ 5- 18
Enrique Diaz (KD)
Lala Östlund (MP)
Christina Hallin (MP)
Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Emma Bergström, sekreterare 2
Susanna Oom Samuelsson,
näringslivsansvarig § 4

Samtliga ledamöter deltog digitalt. Presidiet deltog digitalt på Åbrogården.

Paragrafer

1-18

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Datum för anslagsuppsättande

2021-02-16

Datum för anslagsnedtagande

2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

'1 ap

Justerandes sign

~ ........

'''");.'
.....
Anna Olsson

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-03-29

Ks §

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet för kommunstyrelsen är i behov av revidering. Dels måste hänvisningar
till olika lagrum uppdateras då de inte längre överensstämmer med nu gällande
kommunallag samt lag om kommunal redovisning och bokföring. Reglementets
innehåll måste också få en bättre struktur så att dokumentet blir mer lättillgängligt
både för förtroendevalda, förvaltning och allmänheten. Förvaltningen har dessutom
påbörjat en översyn av samtliga styrdokument i kommunens författningssamling och
tagit fram enhetliga mallar för dessa. På grund av detta har förslaget till nytt
reglemente tagits fram i ett helt nytt dokument. I det nuvarande reglementet är
förändringar markerat med gult och sådant som tas bort är överstruket i rött.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-23
Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Nuvarande reglemente med markerade ändringar
Beslutet skickas till
Chefer på kommunledningsförvaltningen
Samtliga förvaltningschefer
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-23
Handläggare

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

KS 2021/139

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet för kommunstyrelsen är i behov av revidering. Dels måste hänvisningar
till olika lagrum uppdateras då de inte längre överensstämmer med nu gällande
kommunallag samt lag om kommunal redovisning och bokföring. Reglementets
innehåll måste också få en bättre struktur så att dokumentet blir mer lättillgängligt
både för förtroendevalda, förvaltning och allmänheten. Förvaltningen har dessutom
påbörjat en översyn av samtliga styrdokument i kommunens författningssamling och
tagit fram enhetliga mallar för dessa. På grund av detta har förslaget till nytt
reglemente tagits fram i ett helt nytt dokument. I det nuvarande reglementet är
förändringar markerat med gult och sådant som tas bort är överstruket i rött.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av nämndsekreterare i samråd med kommunchef. Övriga chefer på
kommunledningsförvaltningen har getts möjlighet att granska dokumentet och komma
med synpunkter. Då revideringen av reglementet inte påverkar övriga nämnders
verksamhetsområden har bedömningen gjorts att det inte krävs avstämning med övriga
förvaltningar.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som
skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för

553

vingaker.se

2 (9)

kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är ett
regelverk om nämndernas arbetsformer samt ansvarsområden och har till uppgift att
klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna.
1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Följande år kom
även den nya lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Reglementet
som reglerar vad som är kommunstyrelsens ansvarsområden hänvisar fortfarande till
lagrummen i den gamla lagstiftningen och måste uppdateras.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente har också försökt tydliggöra
kommunstyrelsens ansvar gällande uppsiktsplikten i enlighet med 6 kap
kommunallagen (2017:725) och särskilt då den förstärkta uppsiktsplikten gentemot
kommunala bolag.
Tanken med den nya versionen av reglementet är också att det ska framgå tydligare
vilka uppgifter som tillhör kommunstyrelsens lednings- och uppföljningsfunktioner
och vilka uppgifter som kommunstyrelsen ansvarar för i egenskap av facknämnd.
Förvaltningens ståndpunkt
Reglementet är ett viktigt styrdokument för kommunstyrelsen då det reglerar vad som
är styrelsens ansvar och hur styrelsen ska arbeta. Det är också viktigt att sträva efter att
reglementet ska vara lättläst och tillgängligt. Det var länge sedan som det gjordes en
övergripande översyn av hela reglementets innehåll och struktur. Förvaltningens
ståndpunkt är därför att kommunfullmäktige bör anta det reviderade reglementet för
kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på nytt Reglemente för kommunstyrelsen
Nuvarande Reglemente för kommunstyrelsen med markerade ändringar

Beslutet skickas till
Chefer på kommunledningsförvaltningen
Samtliga förvaltningschefer
Författningssamlingen

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.

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.

Bedöms inte påverkas av beslutet.

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.

Bedöms inte påverkas av beslutet.

Bedöms inte påverkas av beslutet.
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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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Reglemente för kommunstyrelsen
1§
För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente,
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns
nämnder samt vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ledningsfunktioner
2§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbetsgivarpolitik. Står dubbelt
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
3§
I kommunstyrelsens ledningsfunktioner ligger att leda och samordna bl.a.
- Utveckling av den kommunala demokratin
- Arbetsgivarpolitik Står dubbelt samt flyttas till avsnitt om personalpolitik.
- Översiktliga planeringen av användning av mark och vatten Flyttas till
kategorin facknämnd
- Mark och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
Flyttas till kategorin facknämnd
- Energiplanering samt energihushållning Flyttas till kategorin facknämnd
-

Trafikpolitiken och verka för en tillfredställande trafikförsörjning Flyttas till
kategorin facknämnd
Informationsverksamheten Står dubbelt
Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet Står dubbelt.
Arbetet med att effektivisera administrationen
Utveckla informationsteknik och kommunikation (ITK) Flyttas till kategorin
facknämnd
Utveckling av brukarinflytande
Säkerhetsfrågor Flyttas till kategorin facknämnd
Turistverksamheten Flyttas till kategorin facknämnd
Folkhälsofrågor Tas bort, framgår ändå eftersom folkhälsoberedningen hör till
KS.
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Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa frågor som handhas av
kommunens övriga nämnder och verka för att mål och riktlinjer på dessa områden ska
kunna uppfyllas.

Styrfunktionen Flyttas till en gemensam rubrik Ledning och styrningsfunktionen
4§
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:
- Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra
framställningar i målfrågor som i lag inte är förbehållna annan nämnd.
- Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning
handhas rationellt och ekonomiskt.
- Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och
förvaltningscheferna.
- Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret. Flyttas till kategori Uppföljning
- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommer ligga
under Bolag och Stiftelser.
-Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade. Kommer ligga under Bolag och stiftelser
- Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna. Kommer ligga under Bolag och
stiftelser
- Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3
kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i. Kommer ligga under Bolag och stiftelser
och lagrummet är felaktigt.
- Årligen, senast den sista mars i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits
i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
fullmäktige. Kommer ligga under Bolag och stiftelser och istället för i mars
kommer det ske efter att bolagen haft sina stämmor och lämnat in rapportering
till bolagen.
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Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i. Kommer ligga under Bolag och stiftelser.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter ( Ekonomisk förvaltning är ej
övrig verksamhet)
Ekonomisk förvaltning
5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaring och därvid följa av
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaringen omfattar placering och
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster
inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning
av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bl.a att:
- Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.
- Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
- Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
- Handha inköp som är gemensamma för flera nämnder.
- Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
- Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning. Felaktigt lagrum
- Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning. Felaktigt lagrum
- I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts
till pensionsförpliktelser.
Personalpolitiken
6§
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal inom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen inom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet Kommer stå först
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Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik. Kommer stå först
Kommunstyrelsen ska ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare, samt fullgöra de uppgifter som enligt lag,
förordning och kollektivavtal åligger arbetsgivarpart i anställningsförhållanden.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens lönebildning och lönesättning vid
nyanställning.
Kommunstyrelsen ska dock inte inom andra nämnders verksamhetsområde fullgöra
den förhandlingsrätt som föreskrivs i 11-14 samt 38 §§ lagen om medbestämmande i
arbetslivet.
Kommunstyrelsen ska besluta om stridsåtgärd eller lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 §
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Övrig förvaltning Kommer bara heta uppgifter enligt speciallagstiftning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
7§
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet.
Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglementet.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter
- Som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234)
- Som avses i lotterilagen (1994:1000) upphävts genom Spellag 2018:1138
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och samordnar innehållet i
och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. Flyttas till kategorin
uppgifter som facknämnd
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut
av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. Flyttas till
kategorin Ledning- och styrningsfunktion.
Kommunstyrelsen ansvarar för att meddela föreskrifter om eldningsförbud i enlighet
med 2 kap 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, för att förebygga
bränder. Kommunstyrelsen beslutar även om undantag från eldningsförbud får ske.
Övrig verksamhet Ta bort rubriken övrig verksamhet
8§
Kommunstyrelsen har vidare hand om
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Kommunens centrala informationsverksamhet samt marknadsföring.
Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av
fullmäktiges handlingar. Flyttas till kategorin Ledning – och styrningsfunktion
Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende,
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är
jämförliga med dessa. Facknämnd
Svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden
enligt 7 kap. miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på
annan nämnd, och svara för förvaltning av sådana områden. Facknämnd
Trafiksäkerhetsfrågor Facknämnd
Svara för energirådgivning och arbete för utveckling av samhället mot hållbar
utveckling. Facknämnd
EU-samordning Facknämnd
Kommunens heraldiska vapen Vilken kategori, under kommunikation?
De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd. Facknämnd

9§
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter inom det kommunaltekniska
området, såsom förvaltning av gator och vägar, parker, låne- och bidragsgivning till
bostadsförsörjningen (Stryks då det enligt uppgift från KoS samt ekonomi inte görs
längre) samt fastighetsförvaltning. Kommunalstyrelsen ansvarar också för kommunens
kostverksamhet. Flyttas till kategorin facknämnd
Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt
där allmänheten får färdas fritt som det ankommer på kommunen enligt lagen med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Flyttas till kategorin
facknämnd
Kommunstyrelsen ansvarar också för andrahandsuthyrning av kommunens lokaler.
Flyttas till kategorin facknämnd
Kommunstyrelsens uppgifter inom näringslivsområdet omfattar: Flyttas till kategorin
facknämnd
-

-

ansvar för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja näringslivet i kommunen
Kontinuerligt förbättra kontakterna mellan skola och näringsliv samt genom ett
nära samarbete med i kommunerna verksamma föreningar och organisationer
stimulera det arbete dessa bedriver
Utveckla högskolekontakter i samverkan med näringslivet
Fördela resurser för utvecklingsprojektfinansierade av offentliga medel eller EUfonder
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-

I samarbete med kommunstyrelsen tillgodose att en god beredskap finns för
lokaler och mark för näringslivets behov

Uppföljningsfunktionen
10 §
Styrelsen ska:
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret, lägga till att detta sker i delårsrapport och årsredovisning
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv.
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner
och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan
och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Delegering från kommunfullmäktige
11 §
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- Vid behov ta upp lån inom den befogenhet som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit.
- Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt.
- På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom
den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
befogenhet.
- Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, exporation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel med stöd av plan- och bygglagen, samt upplåta
tomträtt inom den befogenhet som kommunfullmäktige fastställt.
- Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.
- I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt.
- Under fullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den
befogenhet som fullmäktigt fastställt.

7

569

-

-

-

-

Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
Föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen.
I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
avge yttranden enligt kamerövervakningslagen (2013:460).
Ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Står dubbelt

Antal ledamöter och ersättare
12 §
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar
val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Ordförandens uppgifter
13 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden
vid behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen:
-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning

8

570

-

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor
främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett
särskilt fall.

Kommunalråd
14 §
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter minst ett kommunalråd.
Finns flera kommunalråd ska ett av dem vara kommunstyrelsens ordförande och ett
annat vara vice ordförande i styrelsen. Kommunalråd ska ha minst 40 % uppdragstid.
Kommunalråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i
särskilt beslut. Kommunalråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Minoritetsföreträdare
15 §
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter minoritetsföreträdare, insynsråd.
Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en sammanlagd
uppdragstid om minst heltid. Minoritetsföreträdare ska ha minst 40 % uppdragstid.
Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i styrelsen.
Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige
angivit i särskilt beslut. Minoritetsföreträdaren får därvid delta i överläggningarna men
inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Delgivning
16 §
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen eller
annan anställd som styrelsen bestämmer.
Utskott
17 §
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av
minst tre ledamöter och tre ersättare.
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18 §
Om kommunstyrelsen bestämmer att det också ska finnas andra utskott ska 18-22 §§ i
reglemente om allmänna bestämmelser för Vingåker kommun tillämpas.
19 §
Utskott som avses i 17 § sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Stämmer inte, det är KS som fastställer sammanträdestider.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Folkhälsoberedning
Organisation
20 §
Folkhälsoberedningen lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Sammansättning
21 § Blir en enda paragraf
Ledamöter i beredningen är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd/insynsråd,
ordförande och vice ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i
folkhälsoberedningen. Vid tillfälle då en ledamot inte kan delta i beredningen så går
respektive ersättare från respektive utskott in och ersätter.
Tillägg: Folkhälsoberedningens syfte och mål
Folkhälsoberedningen ansvarar för att bevaka och stimulera folkhälsoarbetet på
kommunen. Beredningens arbete utgår från de 11 nationella målområdena för
folkhälsa och från kommunens folkhälsopolicy.
Följande områden ska prioriteras i folkhälsoarbetet:
- Ekonomiska och sociala förutsättningar
- Utbildningsnivå
- Sysselsättning
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Psykisk hälsa

_____
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Reglemente för kommunstyrelsen
1§
För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente, bestämmelser i reglemente med
allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder (Kf § 103/2019), samt vad som föreskrivs om
kommunstyrelsen i kommunallagen.

1. Allmänt om styrelsens uppgifter
2§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ansvarar för en samordnad styrning och arbetet med att ta fram styrdokument och inriktningar
för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen.
Kommunstyrelsen har även uppgifter som facknämnd och har hand om verksamhetsfrågor på vissa områden.

2. Lednings- och styrfunktionen
3§
Kommunstyrelsen ska:
- Leda arbetet med att utveckla den kommunala demokratin.
- Ansvara för utveckling av brukarinflytande.
- Bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.
- Ansvara för att den kommunala författningssamlingen och styrdokument hålls uppdaterade och tillgängliga
enligt gällande lagstiftning och i övrigt leda arbetet med att utveckla och effektivisera administrationen.
-Leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala
verksamheten och göra framställningar i målfrågor som i lag inte är förbehållen annan nämnd.
- Se till att de mål och planer för verksamheten och ekonomin som kommunfullmäktige fastställt efterlevs och att
kommunens löpande förvaltning bedrivs rationellt och ekonomiskt.
4
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- Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på
grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

- Utöva uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag,
stiftelser och kommunalförbund.

- Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, samt regelbundna möten
mellan kommunstyrelsen och ledningen för de kommunala bolagen och stiftelserna.
- Kommunstyrelsen ska vidare följa frågor som behandlas av kommunens övriga nämnder och verka för att mål
på dessa områden ska kunna uppfyllas.

3. Uppföljningsfunktionen
4§
Kommunstyrelsen ska:
- Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, kommunalförbund och bolag om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
-Se till att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program som fullmäktige fastställt följs upp i nämnderna.
- följa hur den interna kontrollen sköts av nämnderna.
- Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.
- två gånger per år genom delårsrapport och årsredovisning rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga
verksamheter utvecklas i förhållande till fastlagda mål samt nämndernas ekonomiska ställning.
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och
följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
- Två gånger om året lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt behandlats av fullmäktige.

4. Bolag och stiftelser
5§
Kommunstyrelsen ska:
-Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av direktiv men också övriga
förhållanden av betydelse för kommunen enligt vad som anges i 6 kap 1 § kommunallag (2017:725).
- Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och hålls uppdaterade.
- Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna.
- Kontinuerligt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 3 - 6 §§ kommunallag
(2017:725) är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger, eller har intresse i.
5

577

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN VINGÅKERS KOMMUN

- Årligen, i enlighet med 6 kap § 9 kommunallag (2017:725), pröva och fatta beslut om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under det föregående kalenderår har varit förenlig
med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
kommunfullmäktige.
- Tillvarata kommunens intressen vid bolags-och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de
företag som kommunen helt eller delvis äger.

5. Kommunalförbund
6§
- Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
- Styrelsen ska göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunalförbunden som är nödvändiga för
att tillvarata kommunens särskilda medlemsintresse i kommunalförbunden

6. Kommunstyrelsens uppgifter som facknämnd
7 § Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen ansvarar för:
- Mark- och bostadspolitik och att upprätthålla en tillfredsställande markberedskap samt att främja
bostadsförsörjning och samhällsbyggande.
- Översiktlig planering av användning av mark och vatten.
- Energiplanering och energihushållning.
- Tillhandahålla energirådgivning och verka för hållbar utveckling.
- Bevakning av kommunens intressen angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och
byggväsende, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är jämförliga med dessa.
- Initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap miljöbalk (1998: 808) som är
påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd. Kommunstyrelsen ska också svara för förvaltningen
av skyddsområden.
- Trafikpolitik, trafiksäkerhetsfrågor och att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

8 § Näringslivsfrågor
Kommunstyrelsen ska:
-

Ansvara för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja näringslivet i kommunen, inklusive turism och
besöksnäring.

-

Kontinuerligt förbättra kontakterna mellan skola och näringsliv samt genom samarbete med föreningar och
organisationer som är verksamma i kommunen stimulera det arbete dessa bedriver.

-

Utveckla högskolekontakter i samverkan med näringslivet.

6

578

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN VINGÅKERS KOMMUN

-

Fördela resurser för utvecklingsprojektfinansierade av offentliga medel eller EU-fonder och i övrigt ansvara
för samordning i EU-relaterade frågor.

-

Tillgodose att en god beredskap finns för lokaler och mark för näringslivets behov.

9 § Förvaltning
Kommunstyrelsen ansvarar för:
- Förvaltning av gator och vägar, parker.
- Gaturenhållning och renhållning i övrigt där allmänheten får färdas fritt enligt lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
- Fastighetsförvaltning och andrahandsuthyrning av kommunens lokaler.
- Kostverksamhet.

10 § Säkerhetsfrågor
Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsfrågor och riskhantering i kommunen.

11 § Kommunikation och IT
Kommunstyrelsen ansvarar för:
- Extern och intern kommunikation samt kommunens varumärke.
- Kommunens centrala informationsverksamhet samt marknadsföring, inklusive kommunens heraldiska vapen.
- Kommunens digitala anslagstavla samt extern och intern webbplats.
- Nämndgemensam teknisk infrastruktur som IT-infrastruktur och telefoni.
- Att utse dataskyddsombud.

12 § Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd.

7. Kommunstyrelsens uppgifter enligt
speciallagstiftning
13 §
-Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd i enlighet med lag (1944: 475) om arbetslöshetsnämnd.
- Kommunstyrelsen meddelar föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer som avses i 1 § lag
1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
7
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-Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i enlighet med 8 § arkivlag (1990:782).
-Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter genom spellag (2018:11380).
-Kommunstyrelsen meddelar förbud mot eldning i enlighet med 2 kap 7 § förordning (2003) om skydd mot
olyckor. Kommunstyrelsen beslutar även om undantag från eldningsförbud får ske.

8. Ekonomisk förvaltning
14 §
Kommunstyrelsen ska:
-Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna.
Medelsförvaltning innefattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid, samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning
av förfallna fodringar.
Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att;
- Förvalta och underhålla kommunens fasta och lösa egendom.
-Upprätta förslag till budget i enlighet med kap 11 kommunallag (2017:725).
Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.
-Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
- Ansvara för inköp som är gemensamma för flera nämnder.
-Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i
donation som förvaltas av den nämnden.
-I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

9. Personalpolitik
15 §
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsen ska ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare, samt fullgöra de uppgifter som enligt lag, förordning och kollektivavtal åligger arbetsgivarpart i
anställningsförhållanden.
8
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Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens lönebildning och lönesättning vid nyanställning.
Kommunstyrelsen ska dock inte inom andra nämnders verksamhetsområde fullgöra den förhandlingsrätt som
föreskrivs i 11 - 14 samt 38 §§ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Kommunstyrelsen ska besluta om stridsåtgärd eller lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter.

10. Delegering från kommunfullmäktige
16 §
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- Vid behov ta upp lån inom den befogenhet som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.
-Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
-På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd befogenhet.
-Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, exporation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel med stöd av
plan- och bygglagen, samt upplåta tomträtt inom den befogenhet som kommunfullmäktige fastställt.
-Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.
-I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt.
-Under fullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den befogenhet som fullmäktigt fastställt.
-Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande av förköpsrätt vid
aktieöverlåtelse.
-Föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i kommunen i mål om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen.
-I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
-Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den
kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden
inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
-Avge yttranden enligt kamerabevakningslag (2018:1200).

11. Kommunstyrelsens sammansättning och
arbetsformer
17 § Antal ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.
9
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Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar val av ledamöter och
ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.

18 § Ordförandens uppgifter
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
- leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden.
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
- kalla ersättare.
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är beredda.
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden.
- bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen:
-närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning.
-med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt
effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.
-representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

19 § Kommunalråd
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter minst ett
kommunalråd.
Finns flera kommunalråd ska ett av dem vara kommunstyrelsens ordförande och ett annat vara vice ordförande i
styrelsen. Kommunalråd ska ha minst 40 % uppdragstid.
Kommunalråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut.
Kommunalråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.

20 § Minoritetsföreträdare
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter minoritetsföreträdare,
insynsråd.
Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en sammanlagd uppdragstid om minst heltid.
Minoritetsföreträdare ska ha minst 40 % uppdragstid.
Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i styrelsen.
Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut.
Minoritetsföreträdaren får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
10

582

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN VINGÅKERS KOMMUN

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

21 § Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen eller annan anställd som
styrelsen bestämmer.

22 § Utskott
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter och tre
ersättare.
Förutom ordinarie sammanträden ska sammanträden också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

23 § Övriga utskott
Om kommunstyrelsen bestämmer att det också ska finnas andra utskott ska 18-22 §§ i Reglemente om allmänna
bestämmelser för Vingåker kommun tillämpas.

24 § Folkhälsoberedningen
Folkhälsoberedningen lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Ledamöter i beredningen är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd/insynsråd, ordförande och vice
ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens
ordförande är ordförande i folkhälsoberedningen. Vid tillfälle då en ledamot inte kan delta i beredningen så går
respektive ersättare från respektive utskott in och ersätter.
Folkhälsoberedningen ansvarar för att bevaka och stimulera folkhälsoarbetet på kommunen. Beredningens arbete
utgår från de 11 nationella målområdena för folkhälsa och från kommunens folkhälsopolicy.
Följande områden ska prioriteras i folkhälsoarbetet:
- Ekonomiska och sociala förutsättningar
- Utbildningsnivå
- Sysselsättning
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Psykisk hälsa

11
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(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/140

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är tre motioner obesvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-27
Redovisning 2021-01-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-27
Handläggare

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

KS 2021/140

Redovisning av motioner som inte besvarats – första
halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Ta del av redovisningen och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendets beredning
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är tre motioner obesvarade.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-01-27
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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.

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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 bedöms inte påverka.
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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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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2021-01-27
Dnr

Motion

KS
2019/554

Motion om införande av stipendium
för betygsmässigt bästa avgångselev i
årskurs 9
Motion om att införa språkkrav för
arbete inom vård och omsorg
Motion om att införa en FUT
funktion/handläggare för felaktiga
utbetalningar

KS
2020/647
KS
2020/775

Remissinstans

Inkom till
KF

BoU

2019-10-08 Fredrik
Andersson (M)
2020-10-26 Lars – Göran
Karlsson (SD)

Tas upp i KF 2021

2021-02-08 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2021

Soc
Soc

Motionär

1 (1)
Kommentar

Tas upp i KF 2021
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Sammanträdesdatum
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(xx)

2021-03-29

Ks §

KS 2021/141

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är fem medborgarförslag obesvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-27
Redovisning 2021-01-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-27
Handläggare

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

KS 2021/141

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats – första halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Ta del av redovisningen och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendets beredning
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är fem medborgarförslag obesvarade.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-01-27
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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.

Beslutet bedöms inte påverka

Beslutet bedöms inte påverka

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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 bedöms inte påverka.
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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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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2021-01-27
Dnr

Medborgarförslag

KS
2018/569,
2018/658
KS
2019/553
KS
2020/215
KS 2020/
109

Medborgarförslag om rastgård vid Folkets
park
Medborgarförslag om att rensa ån i Vingåker
från träd och sly.
Medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i
högstadieverksamheten

Remissinstans
Klf

Väckt i Kf

Förslagsställare

Kommentar

2018-12-18

Isabella Lundgren
Lena Henriksson

Tas upp i KF 2021

Klf

2019-10-28

Kent Rosenberg

Tas upp i KF 2021

BoU

2020-06-15

Tas upp i KF 2021

BoU

2020-06-15

Jessica Johansson,
mfl.
Björn Blid

Tas upp i KF 2021
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63
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2021-03-29

Ks §

KS 2021/143

Utökning av verksamhetsområde för vatten och
avlopp i området Kjesäter och delar av nordöstra
industriområdet i Vingåker
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet för
nyttigheterna vatten och spillvatten för området Kjesäter, Vingåker. Enligt bifogad
karta, innefattande följande fastigheter. Kjesäter del av 5:1, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11,
5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19 och 5:20.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområde för
nyttigheterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för
industriområdet utmed nordöstra infarten till Vingåker. Enligt bifogad karta,
innefattande följande fastigheter. Sävstaholm 2:39, 2:45, del av Montören 1,
Konstruktören 1 och 2.
Sammanfattning av ärenden
Områdena Kjesäter samt delar av nordöstra industriområdet i Vingåker, ligger idag
utanför beslutat verksamhetsområde. Utifrån behov bör dessa områden ingå i
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, vilket ger huvudmannen skyldighet att
snarast tillse att allmänna vattentjänster anordnas enligt 6§ vattentjänstlagen.
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande
bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom beslutet om
verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och
skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna inom området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-02
Skrivelse SVAAB

Karta förslag på nytt verksamhetsområde
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-02
Handläggare

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

KS 2021/143

Utökning av verksamhetsområde för vatten och
avlopp i området Kjesäter och delar av nordöstra
industriområdet i Vingåker
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
•

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en
utökning av verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten och
spillvatten för området Kjesäter, Vingåker. Enligt bifogad karta,
innefattande följande fastigheter. Kjesäter del av 5:1, 5:8, 5:9, 5:10,
5:11, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19 och 5:20.

•

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en
utökning av verksamhetsområde för nyttigheterna vatten, spillvatten,
dagvatten fastighet och dagvatten gata för industriområdet utmed
nordöstra infarten till Vingåker. Enligt bifogad karta, innefattande
följande fastigheter. Sävstaholm 2:39, 2:45, del av Montören 1,
Konstruktören 1 och 2.

Sammanfattning av ärendet

Områdena Kjesäter samt delar av nordöstra industriområdet i Vingåker, ligger
idag utanför beslutat verksamhetsområde. Utifrån behov bör dessa områden
ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, vilket ger huvudmannen
skyldighet att snarast tillse att allmänna vattentjänster anordnas enligt 6§
vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för
viss befintlig eller blivande bebyggelse behöver ordnas i ett större
sammanhang. Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens
offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter gällande
för huvudmannen och fastighetsägarna inom området.
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Ärendets beredning

Sörmland Vatten och Avfall AB har berett ärendet och Kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän delar bolagets bedömning.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska
kommunen besluta om verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ska
fastställas av kommunfullmäktige. Verksamhetsområde är det geografiska
område inom vilket en eller flera vattentjänster ska ordnas genom den allmänna
va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast tillse att allmänna
vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6§ vattentjänstlagen.
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller
blivande bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom beslutet
om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna
inom området.
Fastigheterna inom området Kjesäter ligger utanför beslutat
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och behandlas som individuella
VA-abonnenter. Det finns inga skriftliga anslutningsavtal tecknade och det
finns ingen förening eller gemensamhetsanläggning bildad enligt
anläggningslagen.
Området Kjesäter blev anslutet till den allmänna VA-anläggningen under
1960-talet och då gällde 1955-års VA lagstiftning. Det innebar att en VAanläggning som försörjer två eller flera fastigheter skulle anses tillhöra den
allmänna VA-anläggningen. I samband med ledningsdragningarna till Kjesäter
förbereddes för framtida anslutningar till industriområdet utmed östra infarten
till Vingåker.
När sedan 1970-års VA lagstiftning kom infördes att verksamhetsområde för
den allmänna VA-anläggningen skulle beslutas och att förbindelsepunktens
läge skulle meddelas i nära anslutning till fastighetens tomtgräns. När beslutet
om verksamhetsområde för Vingåkers tätort fattades så borde man ha gjort
bedömningar om att de fastigheter som var anslutna från tiden då 1955-års
lagstiftning gällde skulle ha innefattats i det beslutade verksamhetsområdet.
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Med detta som bakgrund så bör beslut fattas om att området ska ingå i
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och att VA huvudmannen har
skyldighet att upprätta och meddela förbindelsepunkt till varje fastighet som
uppfyller närhetskravet.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige bör besluta om
verksamhetsområde för nyttigheterna vatten och spillvatten för Kjesäter, samt
besluta om verksamhetsområde för nyttigheterna vatten, spillvatten, dagvatten
fastighet och dagvatten gata, för industriområdet utmed östra infarten.
Ekonomiska konsekvenser

Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut
omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster och står för sina kostnader enligt
gällande VA-taxa.
Skäl till beslut

Beslutet ligger i linje med gällande lagstiftning. Kommunen är skyldiga inom
området med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna med
dricksvatten och avlopp i ett större sammanhang än enskilda lösningar för varje
fastighet.
Bilagor

Karta förslag på nytt verksamhetsområde
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

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

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

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

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

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

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

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

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

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Kommunstyrelsen Vingåkers kommun

Katrineholm 5 februari 2021

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i området Kesätter och delar av nordöstra industriområdet i Vingåker.
Förslag till beslut

att

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökning av
verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten och spillvatten för området Kesätter, Vingåker.

att

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökning av
verksamhetsområde för nyttigheterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet
och dagvatten gata för industiområdet utmed nordöstra infarten till Vingåker.

Sammanfattning
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska kommunen besluta om verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige. Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är
skyldig att snarast tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6§
vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna inom området.
För verksamhetsområdet Kesätter ska beslut fattas för nyttigheterna vatten och spillvatten. Områdets avgränsning redovisas på bifogad karta och ska innefatta följande
fastigheter.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
616
Webb: www.sormlandvatten.se

Kesätter del av 5:1, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19
och 5:20.
För verksamhetsområdet för industriområdet utmed östra infarten ska beslut fattas för
nyttigheterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områdets
avgränsning redovisas på bifogad karta och ska innefatta följande fastigheter.
Sävstaholm 2:39, 2:45, del av Montören 1, Konstruktören 1 och 2.

Bakgrund
Fastigheterna inom området Kesätter ligger utanför beslutat verksamhetsområde för
vatten och spillvatten och behandlas som individuella VA-abonnenter. Det finns inga
skriftliga anslutningsavtal tecknade och det finns ingen förening eller gemensamhetsanläggning bildad enligt anläggningslagen.
Området Kesätter blev anslutet till den allmänna VA-anläggningen under 1960-talet
och då gällde 1955-års VA lagstiftning. Det innebar att en VA-anläggning som försörjer två eller flera fastigheter skulle anses tillhöra den allmänna VA-anläggningen. I
samband med ledningsdragningarna till Kesätter så förbereddes för framtida anslutningar till industriområdet utmed östra infarten till Vingåker.
När sedan 1970-års VA lagstiftning kom infördes att verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen skulle beslutas och att förbindelsepunktens läge skulle
meddelas i nära anslutning till fastighetens tomtgräns. När beslutet om verksamhetsområde för Vingåkers tätort fattades så borde man ha gjort bedömningar om att de
fastigheter som var anslutna från tiden då 1955-års lagstiftning gällde skulle ha innefattats i det beslutade verksamhetsområdet.
Med detta som bakgrund så ska beslut fattas om att området ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och att VA huvudmannen har skyldighet att upprätta och meddela förbindelsepunkt till varje fastighet som uppfyller närhetskravet.

Bilaga
Karta utökat verksamhetsområde

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
617
Webb: www.sormlandvatten.se
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Ks §

KS 2021/144

Vägar till sålda tomter, Sjögölet Baggetorp
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygga vägar i det nya området Sjögölet i
Baggetorp enligt detaljplan del av Baggetorp 1:28 m. fl
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel anslås med 9, 0 mkr,
investeringen redovisas med synnerliga skäl.
Sammanfattning av ärenden
13 av 20 tomter har sålts i området Sjögölet i Baggetorp, med planer för såväl villor,
flerbostadshus samt parhus. Området saknar idag vägar och belysning vilket krävs för
att köpen ska vara bindande. Förvaltningen föreslår att områdets vägar byggs med
investeringsmedel för synnerliga skäl. Projektet beräknas kosta 9 mkr och ge ökade
årliga utgifter på 136 tkr. Samtidigt förväntas området bidra till inflytt i
Vingåkersbygden som genererar ökade skatteintäkter. Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägarna byggs och att investeringsmedel
på 9,0 mkr avsätts med synnerliga skäl.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-02
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-02

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-19146
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/144

Vägar till sålda tomter Baggetorp Sjögölet
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga vägar i det nya området Sjögölet i Baggetorp enligt detaljplan Del av
Baggetorp 1:28 m.fl.
2. investeringsmedel anslås med 9,0 mkr, investeringen redovisas med synnerliga
skäl.
Sammanfattning av ärendet

13 av 20 tomter har sålts i området Sjögölet i Baggetorp, med planer för såväl
villor, flerbostadshus samt parhus. Området saknar idag vägar och belysning vilket
krävs för att köpen ska vara bindande. Förvaltningen föreslår att områdets vägar
byggs med investeringsmedel för synnerliga skäl. Projektet beräknas kosta 9 mkr
och ge ökade årliga utgifter på 136 tkr. Samtidigt förväntas området bidra till
inflytt i Vingåkersbygden som genererar ökade skatteintäkter. Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägarna byggs och att
investeringsmedel på 9,0 mkr avsätts med synnerliga skäl.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

I början av 1990-talet planerades ett nytt bostadsområde i Baggetorp (Detaljplan
Del av Baggetorp 1:28 m.fl) och en första etapp av kommunalt VA byggdes ut för
att erbjuda byggklara tomter. Bostadsbyggandet i området har dock uteblivit men

619

vingaker.se

2 (10)

under hösten 2020 gjordes ett omtag av tomtförsäljningen, då intresset för att
bosätta sig i Vingåkersbygden ökat kraftigt. I dagsläget har 13 av 20 tomter sålts i
området med planer för såväl villor, flerbostadshus samt parhus. Området saknar
idag vägar och belysning vilket krävs för att köpen ska vara bindande.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att vägar bör byggas i det nya området i Baggetorp för
att främja inflytt i Vingåkersbygden och undvika att redan sålda tomter går tillbaka till
kommunen. Vidare anser förvaltningen att investeringsmedel på 9,0 mkr avsätts för
ändamålet med synnerliga skäl. Den ökade driftkostnaden får hanteras i samband med
beslut om budget.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån en grov ekonomisk kalkyl innefattande 1100 meter detaljplanerade gator,
beräknas projektet kosta runt 9 mkr. Då projektering ännu ej genomförts och alla
förutsättningar inte är klarlagda, kan kostnader för exempelvis förstärkning av gata
tillkomma. Investeringen bör göras utifrån synnerliga skäl, det vill säga utanför den
ordinarie investeringsramen som respektive nämnd förfogar över och med möjlighet
att låna pengar för finansieringen.
Av investeringskostnaderna för gata beräknas 6,75 mkr utgöra en bestående tillgång,
medan kostnader för asfaltering bör skrivas av på 40 år. Vilket ger en årlig
avskrivningskostnad på 56 tkr.
Utöver investeringen tillkommer en ökad årlig driftkostnad på 65 tkr för belysning
samt 15 tkr för snöröjning.
De ökade årliga utgifterna beräknas täckas av det ökade skatteunderlag inflytt till
kommunen medför. En ny medborgare i kommunen beräknas ge en genomsnittlig
årlig skatteintäkt på 65 tkr. Bidrar det nya bostadsområdet till 90 nya medborgare,
innebär det en ökad årlig skatteintäkt på 5,85 mkr. Exakt vad dem ekonomiska
konsekvenserna ett ökat invånarantal innebär, är svårt att beräkna då kostnader för
kommunal service även behöver tas med i beräkningen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
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Susanne Jaktlund
t.f. samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Policy för dagvatten för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till Policy för dagvatten för Vingåkers
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har sen tidigare inte en fastställd dagvattenpolicy. 2016-04-18
antog kommunfullmäktige VA-planen (2026-04-18 KF§19). Under punkten 4.5
Dagvatten och dräneringsvatten finns tre beslutade åtgärdspunkter: Att ta fram en
dagvattenpolicy, att ta fram en handlingsplan för dagvattenhantering och att ta fram en
dagvattentaxa.
För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande dagvatten så finns en ambition
att samla kompetensen samt styrningen av frågan gemensamt i Vingåkers-,
Katrineholms- och Flens kommuner samt gemensamma VA-bolaget Sörmland Vatten
och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam dagvattenpolicy tagits fram i
samverkan mellan kommunernas respektive Samhällsbyggnadsförvaltningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-02
Förslag till Policy för dagvatten
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-02
Handläggare

Regina Westas Stedt
070-554 96 16
Regina.Westas-Stedt@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/430

Policy för dagvatten för Vingåkers kommun

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1.

anta bifogat förslag till Policy för dagvatten för Vingåkers kommun

Sammanfattning av ärendet

Vingåkers kommun har sen tidigare inte en fastställd dagvattenpolicy. 2016-04-18
antog kommunfullmäktige VA-planen (2026-04-18 KF§19). Under punkten 4.5
Dagvatten och dräneringsvatten finns tre beslutade åtgärdspunkter: Att ta fram en
dagvattenpolicy, att ta fram en handlingsplan för dagvattenhantering och att ta
fram en dagvattentaxa.
För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande dagvatten så finns en
ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan gemensamt i
Vingåkers-, Katrineholms- och Flens kommuner samt gemensamma VA-bolaget
Sörmland Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam
dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive
Samhällsbyggnadsförvaltningar.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsstrateg som ingått i en utsedd arbetsgrupp för att
arbeta fram förslag på en gemensam policy för de tre kommunerna, med
representanter från Vingåker- Katrineholm- och Flens kommuner.
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Remissinstanser har varit:
☒ Samhällsbyggnadsnämnden
☒ Kommunstyrelsen
☒ Vingåkers vatten och Avfall AB
☒ AB Vingåkershem
☒ Vingåkers kommunfastigheter
☒ Västra Sörmlands Räddningstjänst
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund

Vingåkers kommun har sen tidigare inte en fastställd dagvattenpolicy. 2016-04-18
antog kommunfullmäktige VA-planen (2026-04-18 KF§19). Under punkten 4.5
Dagvatten och dräneringsvatten finns tre beslutade åtgärdspunkter: Att ta fram en
dagvattenpolicy, att ta fram en handlingsplan för dagvattenhantering och att ta
fram en dagvattentaxa.
För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande dagvatten så finns en
ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan gemensamt i
Vingåkers-, Katrineholms- och Flens kommuner samt gemensamma VA-bolaget
Sörmland Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam
dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive
Samhällsbyggnadsförvaltningar.
Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i respektive kommun med mer
detaljerade bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en
handlingsplan för dagvatten. Där kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor
bör hanteras inom och mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den
fysiska planeringen via bygglov och vidare till tillsyn enligt miljöbalken.
Revideringen av dagvattenpolicyn omfattar en förstärkning av skrivningar gällande
klimatanpassning av dagvattenanläggningar samt betydelsen av lokalt
omhändertagande av dagvatten för att klimatanpassa våra tätorter. Hur
ansvarsfördelning ska se ut och som ska gälla för olika ansvar i frågan, kommer
respektive kommun ta ställning till utifrån de lokala förutsättningar som råder.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen beslutar att anta förslaget för
Dagvattenpolicy för Vingåker kommun.
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Ekonomiska konsekvenser

xxx
Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista

4. Förslag till Dagvattenpolicy för Vingåkers kommun.

Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten

Regina Westas Stedt
Samhällsstrateg
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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.

"[Klicka och skriv]"

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

635

vingaker.se

7 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En dagvattenpolicy som styr hanteringen av
dagvatten mot ett miljömässigt och tydligt sätt, kan
vi utveckla Vingåker på ett hållbart vis.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Dagvattenpolicyn bidrar till en bättre vattenkvalitet i
sjöar och vattendrag i Vingåkers kommun.

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?
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1. Dokumentinformation
1.1 Beslutshistorik
Vingåkers kommun har sen tidigare inte någon fastställd dagvattenpolicy.

1.2 Beslutsgång
I VA-planen antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18 KF§19 under punkten 4.5 Dagvatten och
dräneringsvatten, finns följande beslutade åtgärder:
-Ta fram en dagvattenpolicy
-Ta fram en handlingsplan för dagvattenhantering
-Ta fram en dagvattentaxa

1. 3 Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde – Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

1.4 Kategori
Inriktningsdokument

1.5 Uppföljning
Hur: En genomgång för eventuell revidering ska ske med fyra års
intervall, sammankallande är Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
När: 8 månader innan giltighetstiden upphör.

2.Inledning
I denna policy redovisas riktlinjer för dagvattenhantering i Vingåkers-, Katrineholms- och Flens kommuner. Här
redogörs för hur avledning och uppsamling av dagvatten ska ske i detaljplanelagt område eller i område som

1

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

4
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omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Dagvatten definieras som regn, smältande snö eller
uppträngande grundvatten som tillfälligt rinner över hårdgjorda ytor.
Policyn gäller i huvudsak vid nyproduktion och vid ändrad markanvändning. Policy gäller även i samband med
renovering och ombyggnad i befintlig miljö där det är tekniskt möjligt.
Policyn förordar i första hand öppet, lokalt omhändertagande av dagvatten, så kallat LOD. Det innebär att
dagvattnet ska reduceras och fördröjas inom varje fastighet där det bildas och därmed minimera behovet av
bortledande och även minimera risken för översvämning och förorening av vattnet. Förutsättningar för
dagvattenanläggningar ska hanteras tidigt i kommunernas planarbete och vattnet ska ses som en resurs i
stadsbyggandet.
Dagvatten ska vid om- och nybyggnation inte blandas med spillvatten och det ska inte ledas till de kommunala
reningsverken. Reningsverken är konstruerade för att rena spillvatten från främst organiskt material, kväve och
fosfor. Förorenat dagvatten innehåller ofta tungmetaller och oljerester kan försämra reningsprocesserna i
reningsverket. Dagvatten i spillvattennätet kan också orsaka breddning av orenat avloppsvatten vid höga flöden
och ihållande regn.
Våra sjöar och vattendrag belastas i dagsläget av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som bland annat.
kommer från dagvatten.
I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten finns ett utpekat ansvar för kommunen och det är i EU:s
ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken tydliggjort att miljökvalitetsnormer
(MKN) för vatten inte får försämras. Det är därför viktigt att på olika sätt arbeta för att minska föroreningarna i
dagvattnet. Framtagandet av denna dagvattenpolicy är ett led i detta arbete.

3.Policy för dagvattenhantering
Dagvattnet ska alltid ses som en resurs i stadsbyggandet, och användas för att höja naturvärden, ge ökad
biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och lek, samt höja de arkitektoniska värdena. Dagvattenflöden
ska reduceras och fördröjas så att belastningen på ledningsnätet begränsas.
Riktlinjer för att uppfylla policyn:
1.Dagvattenanläggningar ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga regn.
2. Dagvattenanläggningar utformas med hänsyn till lokala förutsättningar vid placering, dimensionering och
reningsfunktion.
3. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.
4. Dagvattenanläggningar ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts ned
under vattnets väg till recipienten.
5. Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikationer och anvisningar om dagvattenhantering och
med hänsyn till klimatförändringens effekter.
6. I detaljplaner bör det alltid utföras en dagvattenutredning som utreder områdets behov av dagvattenhantering
och eventuellt bildande av verksamhetsområde för dagvatten.

5
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3.1 Genomförande
Utöver denna dagvattenpolicy kommer konkretiseringar av policyn att göras i respektive kommun med mer
detaljerade bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan för dagvatten. Där
kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom och mellan kommunen och VA-huvudmannen,
från den fysiska planeringen via bygglov och vidare till tillsyn enligt miljöbalken.

3.2 Revidering
Dagvattenpolicyn ska revideras vid behov. En aktualitetsprövning för en eventuell revidering ska ske med fyra
års intervall.

_______________________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

66
(xx)

2021-03-29

Ks §

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 arbetsutskott
Svar på remiss om utpekande av riksintressen för kommunikationer, KS 2021/89
Kommunstyrelsens ordförande
2021-01-20 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal med
Kommuninvest, KS 2020/317. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.3
2021 -01-15, Avtal mellan Vingåkers kommun och Nordea Finans Sverige AB om
fordonsleasing, KS 2021/27, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
2021 -01- 25, Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
lastbilstrafik i centrum i Vingåker, KS 2020/736. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.3
2021-03-04, Köpebrev för fastighet mellan Vingåkers kommun och Vingåker Arena
AB, inklusive avräkning, KS 2020/719. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
Kommunchef
2020-05-28, Köpekontrakt för del av fastighet mellan Vingåkers kommun och PTTM
Last AB, KS 2020/364, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
KS 2020-09-02, Hyreskontrakt för skyddsrum på Slottsskolan, KS 2020/541.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2020-09-11, Avtal om kommunalt växelsamarbete, KS 2020/567, Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2020-09-30, Attestförteckning för kommunstyrelsen 2020, Kommunstyrelsens
delegationsordning 2.16
2020-10-12, Avtal mellan Vingåkers kommun och Securitas om mottagande av
felanmälan vid elfara, KS 2020/653, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2020-11-10, Avtal med Mediaflow om lagring, media - och bildbanker, KS 2020/729.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021-01-01, Beslut att ge bibliotekschef i uppdrag att företräda biblioteket som
ansvarig utgivare, KS 2021/69
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

67
(xx)
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2021 -01- 20 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat.samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse - undertecknad på nytt, KS
2020/317. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
2021-01-20 Avtal om rekryteringskonsult med Ulrika § Alice Kompetens AB, KS
2021/41. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021 -01-21, Serviceavtal mellan Vingåkers kommun och Energikontoret Mälardalen,
KS 2020/525. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021- 01-27, Yttrande över ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av befintliga
byggnader till motionshallar: Kommunen har som granne inga invändningar, KS
2021/39. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5
2021-02-08, Avtal avseende direktupphandling av Layout, korrektur och lightversion
av årsredovisning 2020, KS 2021/83. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021-02-11, Avtal om nätverksfrukost KFV 2021, KS 2021/92. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2021-02-16, Avtal mellan Vingåkers kommun och Ung företagsamhet Södermanland,
KS 2021/106. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021-03-09, Överenskommelse om partsbyte - Vingåkers kommun, AB
Vingåkershem, Tegelstaden Entreprenad AB, KS 2021/151. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2

HR- chef
2020-09-17, Lokal överenskommelse avseende placering/byte av
arbetsplats vid övertalighet i Vingåkers kommun, 2020/623. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10
2020-11-02, Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 20, KS 2020/762. Kommunstyrelsens delegationsordning 4.10
2020-11-17, Beslut om förordnande som förvaltningschef för kultur- och
samhällsbyggnadsnämnden perioden 2020-09-30—2020-11-26, KS 2020/788,
Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.
2020-11-23, Beslut om förordnande som förvaltningschef för kultur- och
samhällsbyggnadsnämnden perioden 2020-11-27 -2021-03-31, KS 2020/787.
Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.
2020-12-03, Beslut om att anta att anta BEA 20 med Kommunal och OFR, KS
2020/798. Kommunstyrelsens delegationsordning 4.10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

68
(xx)
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2021 -01- 19 Överläggning lönerevision 2021, KS 2021/62. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.12
2021-01-20, Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 20, KS 2021/102. Kommunstyrelsens delegationsordning 4.10

2021-03-12, Lokal överenskommelse avseende placering/byte av arbetsplats vid
övertalighet i Vingåkers kommun -Kommunal, KS 2021/162. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10
2021-03-12, Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 20 – Kommunal, KS 2021/163.
Kommunstyrelsens delegationsordning 4.10
2021-03-12, Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI 20. Kommunal, KS 2021/164. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10

Samhällsbyggnadschef
2020- 11-19, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2020/771. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.16
2020-11-26, Beslut om förordnande vid frånvaro inom kultur och
samhällsbyggnadsnämnden då ordinarie chefer inte är i tjänst, KS 2020/767.
Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.
2021-01-04, Köpekontrakt inklusive depositionsavtal för tomt i Baggetorp, KS
2021/29. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021 -01-04 Köpekontrakt inklusive depositionsavtal för tomt i Baggetorp, KS
2021/28. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-01-04, Köpekontrakt inklusive depositionsavtal för tomt i Baggetorp, KS
2021/30. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-01-04, Köpekontrakt inklusive depositionsavtal för tomt i Baggetorp, KS
2021/31. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-01-15, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16. Konfektyr, salami, sylt,
senap och hällebröd, KS 2021/44. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2021-02-03, Upplåtelse av torgplats - försäljning av konfektyr, salami, sylt, senap och
hällebröd, KS 2021/116. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2021-02-03, Beslut om upplåtelse av torgplats - konfektyr, salami, sylt, senap och
hällebröd, KS 2021/115. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2021-03-10, Förordnande av parkeringsvakt för tiden att avtal med Securitas AB
upphör, KS 2019/90.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

648

vingaker.se

Kommunstyrelsen
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(xx)
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2021-02-18, Anläggande av gata och VA-ledningar i Brene, Vingåker.
Genomförandeavtal mellan Vingåkers kommun och Vingåker Vatten och avfall, KS
2021/161. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
Kulturchef
2020-12-17, Hyreskontrakt för båtplats på Ålandsgatan, KS 2020/479.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
Trafikingenjör
2021-01-11 Beslut om grävtillstånd på Jägargatan 4, KS 2021/18. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-01-14, Beslut om grävtillstånd på Slottsvägen, KS 2021/20. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-01-15, Beslut om grävtillstånd på Vannalavägens cykelbana, KS 2021/26.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-01-20, Prh § 24/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/24.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
2021-01- 27, Yttrande om att bygga nära allmän väg enligt 47§ väglagen, för väg 560,
KS 2020/801
2021-01-29, Svar på remiss över allmänna vägar och andra viktigare vägar i
Södermanlands län 2020, KS 2020/711
2021-02-09, Beslut om grävtillstånd för Ekvägen, Högsjö 2021-02-02 -- 2020-02-03,
2021-02-09. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-02-15, Yttrande över remiss om ansökan för uppställning av kärl för
textilinsamling -, KS 2021/63. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4
2021-02-11, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2021/96. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.16
2021-02-17, Beslut om grävtillstånd på Lingonvägen, KS 2021/53. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-02-17, Yttrande över byggnadsställning på Bondegatan, KS 2021/95.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4
2021-02-17, Prh § 25/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/829.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-02-17, Beslut om grävtillstånd på Vikingavägen, KS 2021/105.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-02-23, Beslut om grävtillstånd Rådjursgränd, KS 2021/113. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-02-23, Prh § 26/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/110.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
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2021-02-26, Prh § 27 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/78. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5:10
2021-03-01, Beslut om grävtillstånd på Trollegatan, KS 2021/124. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-02-03, Beslut om grävtillstånd Ekgatan, Vikingavägen, Vattentornet, KS
2021/66. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-03-03, Beslut om grävtillstånd på Rådjursgränd, KS 2021/113.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-03-09, Beslut om grävtillstånd, KS 2021/128. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-03-09, Beslut om grävtillstånd, KS 2021/147. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-03-08, Beslut om upplåtelse av el, KS 2021/153. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.4
2021-03-10, Beslut om grävtillstånd på Vasagatan-Skolgatan, KS 2021/149.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-03-09, Prh 28/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/127.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
2021-03-08, Beslut om upplåtelse av el, Storgatan 16, KS 2021/160.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4
2021-03-17, Beslut om upplåtelse av torgplats för försäljning av kryddor, naturgodis
och ölkorv 2021-03-20, KS 2021/173. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
Kommunikationschef
2020-09-10, Tillstånd att använda Vingåkers kommuns kommunvapen, KS 2020/568.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.14
2021 -02 -09, Avtal Pekning av domän - omdirigering av domän, KS 2021/80
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Ks §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Revisorerna i Vingåkers kommun – Förstudie avseende nytt ekonomisystem, KS
2021/23
Kultur – och fritidsnämnden – Sammanträdestider 2021, KS 2021/13
Vision – Skrivelse om att coronaanpassa tolkarnas arbetsvillkor, KS 2021/58
Dataskyddsombud – Rapport till kommunstyrelsen, KS 2021/67
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Sänkt anslag till statsbidrag för
förebyggande åtgärder mot naturolyckor, KS 2021/76
Länsstyrelsen i Örebro län – Förstudie Hjälmaren, klimatanpassning av regleringen
samt modernisering av Hyndevadsdammen, KS 2021/86
Viadidaktnämden – Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020, KS 2021/118
Socialnämnden – Månadsrapport för november 2020, KS 2020/286
Socialnämnden – Sammanställning av klagomål andra halvåret 2020, KS 2020/566
Socialnämnden – Slutrapport riskanalys om språkförbistringar, KS 2021/121
Samhällsbyggnadsnämnden – Kontrollrapporter livsmedel på Slottsskolan F-6, 7-9,
Grändens förskola, Sävstaskolan, KS 2021/90
Linköpings universitet – Rapport om den lokala politikerns bildningsarenor, KS
2021/15
Överförmyndarnämnden - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020, KS 2021/119
Kultur- och fritidsnämnden – Internkontroll 2020, KS 2021/146
Länsstyrelsen – Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde, KS 2021/101
Region Sörmland – Inriktning för det internationella arbetet, KS 2021/85
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Länsstyrelsen – Uppföljning av länsstyrelsens begäran angående kommunens VAplanering enligt LAV, KS 2020/452
Sveriges kommuner och regioner - Budgetförutsättningar för åren 2021–2024, cirkulär
21:12
Delgivning utan ärendenummer
Sveriges kommuner och regioner - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt
BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig information från SKR
(cirkulär 21:08),
Sveriges kommuner och regioner - Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper
under coronapandemin | Viktig information från SKR (cirkulär 21:07),
Sveriges kommuner och regioner - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av
Covid-19 | Viktig information från SKR (cirkulär 21:06)
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2020-12-21
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2021-01-09
Socialstyrelsen - Nytt kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet kortsiktiga prognoser över examinerade från vårdutbildningar.
Överförmyndarnämnden- Sammanträdesprotokoll 2021-02-16
Viadidaktnämnden - Sammanträdesprotokoll 2021-02-16
Västra Sörmlands räddningstjänst – Sammanträdesprotokoll 2021-02-17
Taxe-och avgiftsnämnden – Val av vice ordförande
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Ks §

Övriga frågor
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