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INLEDNING

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

Inledning

5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens
utveckling
Koncernens ekonomi (Belopp i tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

– 11 166

– 10 560

– 55 835

– 4 701

20 758

612 150

584 727

623 043

550 475

512 824

1 150 475 1 116 754 1 048 297

887 521

852 859

(Vingåkers kommun, AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall AB)
Årets resultat
Verksamhets nettokostnader
Tillgångar
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

Soliditet
(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

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
8 194

Driftbudget totalt
Personalkostnader

Verksamhetens nettokostnader i % av skatter och statsbidrag
Investeringar
Brutto

10 926

18 962

18 342

18 263

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

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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VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

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.

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.

Kommunfullmäktige


Valberedning

Revision

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Socialförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

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 samhällsbyggnadsförvaltningen

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 avgiftsnämnd 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 förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt för kommunens arbetsgivarpolitik. Kommunstyrelsen 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 förskoleverksamhet 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 friskoleförening
• 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 föreningar 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 socialtjänsten. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och
sjukvården och omsorgen. I socialnämndens uppgifter ingår färd-

• Rudolf Steinerstiftelsen för
Läkepedagogik
• Humana Assistans AB

tjänst och riksfärdtjänst enligt särskilda lagar, kommunens uppgifter • Jogersö-Gruppen HVB AB
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enligt alkohollagen (förutom de delar som gäller folköl) och kom-

• WeMind HVB AB

munens 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 gemensamma 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 bostadsändamål.
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 verksamhet, 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 AB,

Avfall AB

företag som äger bolaget ansvara för VA- och avfallsverksamhet

1/3 Flen Vatten och Avfall AB, 1/3

enligt lagar och myndighetskrav, det vill säga produktion och

Katrineholm Vatten och Avfall AB.

distribution av renvatten, avledning och rening av avloppsvatten,
åtaganden avseende hushållsavfall och annat avfall, drift och
underhåll av ägarnas fastigheter och anläggningar för VA och avfall, administration och ekonomi, marknadsföring och kundtjänst,
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 räddningstjänst som den kommunala nämnden inom räddningstjänsten ska
uppfylla. Direktionen ansvarar även för de uppgifter som kommunen har enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Viadidaktnämnden

Katrineholms och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd
för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Den gemensamma nämnden har ansvar för kommunal vuxenutbildning på
grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare, utbildning i samhällsorientering för invandrare, lokala lärcentra (lokaler med kommunikationsmöjligheter), yrkeshögskole-, högskole- och universitetsutbildningar, 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 avgiftsnämn- Tillsammans med sex kommuner i Örebro län. Nämnden hanterar
den

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 Kommentusgruppen 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 kostnadsökningar på grund av pandemin.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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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 Marmorbyns 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 åldersgrupper samt för orterna åren 2018–2020.

Befolkning fördelad på orter i Vingåkers kommun
31 december.
Tätort

2018

4 655

4 648

4 686

Högsjö

651

674

680

Baggetorp

457

452

449

Marmorbyn

388

378

372

Österåker

136

131

144

Vingåker

Läppe

Befolkningen i Vingåkers kommun utifrån
åldersgrupp 31 december.

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

Marmorbyn

454

442

460

Österåker

481

475

447

2 591

2 579

2 561

18

5

3

9 144

9 111

9 136

Högsjö

2020

2019

2018

2017

2016

0–6

702

694

727

682

670

7–9

302

308

306

312

275

10–12

312

296

314

332

348

Glesbygd

13–15

335

363

355

375

349

summa

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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Baggetorp-

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.

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.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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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

Stor sjukfrånvaro

Epidemi-/pandemiutbrott.

Personalbrist.

Långvarigt bortfall av el,

Tekniska fel, naturkatastrof.

Trygghetslarm slås ut. Tillag-

verkan.
Plan för hantering av epidemi/
pandemi.
värme, vatten eller telefoni.

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-

verksamheter.
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

eringsarbete.
ningsfrågor.

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

Svårigheter att ta lån eller lån

Hög kostnad för upplåning.

Reglering av räntebindnings-

Högre räntekostnader.

Reglera strukturen på ränte

till hög kostnad.
Ränterisk

Kostnaden för räntebärande

tid. Sprida ut förfallodagar.

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.

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
AB Vingåkershem

2019

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

(tkr)

Vingåkers Tennisklubb

Vingåkers Orienteringsklubb

270

285

– 15

Vingåkers Folkpark

0

0

0

Vingåkers Volleybollklubb

0

0

0
– 18

AB Balken
Förlustansvar egna hem
Summa

0

18

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 pensionsåtagande. 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
SUMMA Pensionsförpliktelse, tkr

Förvaltade pensionsmedel
Totalt pensionsförsäkringskapital, tkr
varav överskottsmedel, tkr
Totalt kapital, pensionsstiftelse, tkr
Finansiella placeringar, tkr
SUMMA Förvaltade pensionsmedel, tkr

Finansiering
Återlånade medel, tkr*
Konsolideringsgrad, %**

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

0

0

0

0

43 939

33 369

2020

2019

195 295

202 843

18 %

14 %

*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 prioriteringsordning. 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.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
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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 budgeterade 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.

•

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
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Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten
Kommunens styrmodell

VAD
NÄR

VEM

Indikatorer

HUR

VÄ R D E G R U N D
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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.

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.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

23

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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STOLT

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 mandatperioden 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 övergripande 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 planeringsdirektiv 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 skattesatsen 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.

26

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

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 årsredovisningen.
• I april fastställer kommunfullmäktige årsredovisningen 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.

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 fullmäktige 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

Analys

Kommunens resultat ska uppgå Resultatet 2020 motsvarade 2,1 procent av skatteintäkter och
till minst 1 procent av skatte-

generella statsbidrag. Genomsnittet för planperioden 2020–2022

intäkter och generella stats-

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

bidrag 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 arbetar 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 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 kommunstyrelse och nämnder ska det

För varje beslut som ska fattas politiskt ingår sedan sommaren

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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en bedömning av hur beslutet bidrar till Agenda 2030 och därmed

Prioriterade områden Övergripande mål

Analys

Landsbygdsutveckling

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 framsteg 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 utvecklingsplaner, som tillsammans utgör den kommunala utvecklings- och
serviceplanen och innehåller prioriterade utvecklingsområden
med handlingsplaner för kommunens alla delar. Den första kommunala utvecklings- och serviceplanen för Vingåkersbygden antogs av kommunfullmäktige 2020.
Kommunen har tillsammans med Lokalt utvecklingsforum tagit
fram rutiner för hantering av olika frågor, exempelvis trygghetsvandringar, 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 Vingåkershem 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 landsbygden. Men genom att samla resurserna i Marmorbyn kan kommunen utveckla kvaliteten på sin service i Vingåkers landsbygd.
En framgång som lyfts fram i utvärderingen av utvecklingsstrategin som har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet, är att
strategin har lett till att Vingåkers bygder känner sig mer jämlikt
behandlade av kommunen. Dessutom upplever utvecklingsgrupperna 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 tjänsteutlåtande, 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 återremitterades handlingarna.
Exempel på motivering:

•
•

•
•

•
•
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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.

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

I fem av sju fall togs beslut enligt förslag. I ett fall återremitterades ärendet och i ett fall utgick ärendet.
Exempel på motivering:

•
•

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.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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I alla ärenden från urvalet för samhällsbyggnadsnämnden
togs beslut enligt förslag.
Exempel på motivering:
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•

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.

•

Ekonomi i balans är en förutsättning för hållbart samhälle.

•

Innebär minskade utsläpp från biltrafik.

•

Lyckat utfall innebär ökad integrering.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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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:
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•

Genom ett aktivt kultur- och fritidsliv.

•

Studieförbund välkomnar alla och bidrar till lärande.

•

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.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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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, kommunikationsenheten, ekonomienheten, HR och område kultur och
samhällsbyggnad.
Överskottet beror främst på att resultatet för området 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 kollektivtrafikens 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

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden lämnade ett underskott med närmare 1,5 mkr.
Förvaltningen överskred budgeten för bostadsanpassningar 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.

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 särskoleelever.

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.

Ekonomisk analys

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 Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten
och Avfall AB
Summa

Kommande år finns ett stort investerings- och upplåningsbehov 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 affärsområde 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 Lytterstaområdet. 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 komponentredovisning 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.
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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.

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 fullmäktigebeslut 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 Kommuninvest 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 räntekänsliga 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 ansvarsförbindelser. 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.
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Likviditet
Likviditeten visar kommunkoncernens betalningsförmåga 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 statsbidragen 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

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

20 368

20 162

206

136 568

137 941

– 1 373

27 454

28 005

– 551

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

Extra tillskott, avsättning till periodiseringsfond
LSS-utjämning
Summa intäkter
Summa kostnader
Totalt

0

0

0

610 039

598 933

11 106

* 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 pensionskostnader 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

11 487

11 235

Avgiftsbestämd ålderspension
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 verksamhetskostnaderna 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 skatteintäkterna. 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 investeringsprojekt 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 investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
som har genomförts, bland annat nya bryggor till badplatsen i Högsjö, ramp vid badplatsen i Lyttersta, maskiner och matvagnar till kostverksamheten, asfaltering av
gator och vägar samt data- och digitaliseringsinvesteringar. Vidare har 135 tkr i investeringar genomförts i
enlighet med önskemål som framkommit i samverkan
med landsbygdsgrupperna. Se även avsnittet Räkenskaper - Investeringsredovisning.

Beslut

Totalbelopp

Utfall

budget

2020

(tkr)
Kommunstyrelsen

KF § 124, 191124

10 600

7 261

3 339

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

§ 24 den 18/4 2016

Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden

170

0

0

170

§ 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

1 200

155

1 308

– 263

37 670

15 795

2 613

19 262

SUMMA
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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 föregående 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.

EKONOMISK ANALYS

45

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 balanskravsresultat 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 resultatutjämningsreserv (RUR)

– 489

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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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 årsredovisningen uppgår RUR till 10,6 mkr.

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 samhällsbyggnadsförvaltningen

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-

94

94,6

92,4

Socialförvaltningen

byggnadsförvaltningen

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 socialförvaltningens medarbetare lägre sysselsättningsgrad än
önskat och arbetade därför heltid.
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Förvaltning

2020

2018

Deltid

Heltid

Deltid

Heltid

Deltid
44

Barn- och utbildningsförvaltningen

272

43

276

44

257

Kommunledningsförvaltningen

49

0

50

0

56

0

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

16

70

17

65

66

22

Socialförvaltningen

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 löneökningsmedel. 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 genomfördes 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

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

809

626 822

3 804

1 574 922

Socialförvaltningen

20 181

10 607 385

Totalt

36 512

18 326 874

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

Grupp, procent

2020 2019 2018 2017 2016

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 procentenheter. Orsaken var pandemin. Socialförvaltningens
sjukfrånvaro ökade av samma anledning med 4 procentenheter.

Över 60 dagar

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

–29 år

8,99

7,52

6,46

30–49 år

10,76

7,93

50– år

11,84

8,72

Kvinna

12,13

Man
Totalt

8,12

7,24

7,50

7,59

8,30

9,10

8,70

9,14

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

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
Förvaltning

2020 2019 2018 2017 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhälls-

8,30

8,24
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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 sannolikhet 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

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

Årets resultat, mkr

12,9

6,2

9,1

19,2

Pågående och planerade investeringar, mkr

10,9

17,0

13,9

13,9

Verksamhetens kostnader, mkr

Finansnetto, mkr
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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

RÄKENSKAPER

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
393 734

varav jämförelsestörande kostnad,
inlösen pensioner
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

388 544

393 734

388 544

395 777

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
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10

4 460

– 513

0

0

0

– 11 166

– 10 560

12 850

0

– 11 852

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
0

33 080
5 915
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

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

– 11 166

12 850

– 11 852

Justering för av- och nedskrivningar

27

54 300

11 061

10 171

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

Ökning (–)/minskning (+) förråd/lager
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

– 294

– 294

1 660

– 26 321

– 21 649

– 6 732

1 677

– 3 000

– 150

– 79 597

– 10 925

– 18 962

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

– 223

Försäljning av finansiella tillgångar

0

– 1 600

0

2 000

0

463

716

– 79 820

– 9 921

– 18 246

25 766

Amortering revers
Kassaflöde från investeringsverksamheten

141

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
0

0

Amortering av skuld

Nyupptagna lån

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

1 718

– 1 573

– 500

27 484

– 1 573

– 500

Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Bidrag till statlig infrastruktur

411

411

411

Kassaflöde

411

411

411

– 50 248

– 14 083

– 18 485

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

138 849

74 024

92 509

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

Bolag

Ägarandel

AB Vingåkershem

100 %

Vingåkers Kommunfastigheter AB

100 %

Vingåker Vatten och Avfall AB

100 %

en materiell anläggningstillgång måste beaktas och ska därmed 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 hanteras detta via anläggningsregistret. Under 2018 beslutade

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

kommunfullmäktige om en investeringspolicy och kommunstyrelsen 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 komponentredovisning 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 redovisningssed när det gäller dokumentation av redovisningssystem.

att etableringsersättningar, även kallat generalschablonen,
ska intäktsredovisas så fort de uppstår.

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

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
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Korttidsinventarier, det vill säga inventarier som antas

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

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

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 redovisningsperiod de tillhör.
Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens

Kommunens pensionsåtaganden grundar sig i de beräkningar 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 betalades 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 personalomkostnadspålägg 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 hänförliga till aktuell redovisningsperiod, har fordringsförts och

gångskostnader påverkade flera av kommunens ekonomiska
 negativt.
nyckeltal
Kommunens återsökning från Socialstyrelsen av ersättning 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.

Räkenskaper

59

Nothänvisningar till resultaträkningen
Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

Not 3  Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

2 168

5 793

Taxor och avgifter

13 888

12 713

Hyror och arrenden

16 513

16 340

103 045

103 619

Bidrag och kostnadsersättningar från staten
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

Pensionskostnader

32 747

24 182

Lämnade bidrag

48 368

48 301

115 821

117 176

Lokal- och markhyror

65 368

65 105

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

47 341

42 872

471

411

Not 4  Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader

Köp av huvudverksamhet

Realisationsförluster och utrangeringar
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter
Bolagsskatt

0

0

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

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
397 296

397 441

397 296

397 441

Preliminär slutavräkning, årets

Preliminära skatteinbetalningar, kommunalskatt under året

– 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)

Kommun

2020

2019

2020

2019

0

0

0

0

Not 7  Generella statsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Utjämningsavgift
Regleringsavgift/bidrag
Statsbidrag, tillfälligt stöd
Statsbidrag, övrigt
Summa generella statsbidrag

20 368

16 458

20 368

16 458

136 568

133 017

136 568

133 017

27 454

17 250

27 454

17 250

3 736

862

3 736

862

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

49

57

Not 8  Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Borgensavgift

1 103

516

Övrigt

1 737

1 978

573

1 400

Summa finansiella intäkter

1 737

1 978

1 725

1 974

356

684

Övrigt

7 450

6 023

622

237

Summa finansiella kostnader

7 450

6 023

978

921

Not 9  Finansiella kostnader
Finansiella kostnader, pensionsskuld

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

Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

Utgående redovisat värde

791 592

747 348

varav
Markreserv
8 442

8 036

Årets anskaffningar

Bokfört värde i januari

0

50

Avskrivningar

0

0

Försäljningsinkomster

0

0

Omföring/omklassificering från exploatering**

0

356

8 442

8 442

3 579

3 894

931

11

Summa
Verksamhetsfastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar

– 344

– 326

Nedskrivningar

Avskrivningar

0

0

Försäljningsinkomster

0

0

4 166

3 579

71 591

76 622

2 106

2 803

Summa
Publika fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar

– 3 968

– 3 844

Justeringar Tennisparken***

0

– 3 991

Försäljningsinkomster

0

0

69 729

71 591

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

0

0

– 144

– 151

Övriga fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Nedskrivningar

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

Inköp

Överföringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde

50 994

43 106

Ingående ack avskrivningar

– 9 066

– 4 047

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Överföringar

0

0

– 5 775

– 5 019

– 14 841

– 9 066

36 152

34 039

Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Utgående redovisat värde

171 553

136 200

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

1 000

1 000

Not 13  Värdepapper och andelar
AB Vingåkershem, 10 000 st
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st**

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

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

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

Summa långfristiga fordringar

0

129

1 847

0

1 573

Citybanan

6 984

7 394

6 984

7 394

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 984

7 394

6 984

7 394

Not 15  Bidrag till statlig infrastruktur

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

376

226

376

226

Bostadsanpassning, lager

74

146

74

146

KoF böcker, lager

68

0

68

0

Summa förråd

517

372

517

372

Exploateringsverksamhet industri

102

167

102

167

0

– 356

0

– 356

Omklassificering Läkaren 8 till markreserv
Exploateringsverksamhet småhustomt

196

339

196

339

Summa exploateringsverksamhet

299

150

299

150

*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

3 951

2 392

Not 17  Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

22 125

12 873

Kundfordringar

Periodisering leverantörsfaktura

2 565

3 451

Moms m m

9 769

7 025

14 716

14 280

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

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

92

92

Summa kassa och bank
Not 19  Eget kapital

Varav öronmärkningar:
Utvecklingsfond:
Under året ianspråktaget:

0

0

Återstår utvecklingsfond:

92

92

1 194

3 484

Sociala investeringar:
Under året ianspråktaget:
Sociala investeringar ianspråktaget i budget -19
enligt KF beslut nov -18

0

– 2 290

Återstår sociala investeringar:

1 194

1 194

Demografisk reserv:

2 361

2 361

Under året ianspråktaget:

0

0

Återstår demografisk reserv:

2 361

2 361

Verksamhetsutveckling:

1 908

1 908

Under året ianspråktaget:
Återstår verksamhetsutveckling:

0

0

1 908

1 908

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

Räkenskaper

65

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 avtalspension 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.
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Koncern*
(tkr)

2020

Kommun
2019

2020

2019

18 931

16 886

Not 22  Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Ferielöneskuld, uppehållslön
Leverantörsskulder

5 481

5 762

29 993

30 376

Individuella pensioner inklusive särskild löneskatt

14 476

15 551

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

28 532

29 353

Interimsskulder
Projekt socialnämnden
Övrigt
Summa kortfristiga skulder

188 010

8 193

12 900

29 136

40 257

6 431

11 738

214 331

141 174

162 823

136 355

130 658

136 355

Not 23  Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Summa pensionsförpliktelser

130 658
31 698

33 080

31 698

33 080

162 356

169 435

162 356

169 435

Not 24  Borgensåtaganden
AB Vingåkershem

0

0

153 488

155 971

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

452 255

434 729

0

0

131 700

119 700

21

60

21

60

Vingåker Vatten och Avfall AB
SBAB, egnahem
Vingåkers Tennisklubb

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

Vingåkers Orienteringsklubb
AB Balken
Summa borgensåtaganden

0

18

0

18

5 745

5 915

743 189

716 314

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 likalydande 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 regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 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 tillgångar 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 högvärdeskomponenter 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)

Kommun

2020

2019

2020

2019

0

0

6 045

8 779

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

41

38

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
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

Not 27  Justering för av och nedskrivningar
Avskrivningar
Nedskrivning
Summa

0

0

11 061

10 171

1 496

1 496

– 1 856

0

3 685

2 329

54 300

Not 28  Justering för gjorda avsättningar
Pensioner
Deponin
Övriga avsättningar

11 818

0

0

Summa

13 314

5 181

472

Not 29  Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
1 764

– 2 406

Sociala investeringar

Förändring semesterlöneskuld

0

2 290

Justering detaljplaner

0

1 632

– 20 962

0

0

– 766

1 380

– 168

– 21 728

3 144

1 348

Justering EK
Övrigt
Summa

* 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

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

104 171

218
9 561
9 778

0
– 2 355
– 2 355

218
7 206
7 424

105
– 1 586
– 1 481

5 943

216
19 504
19 720

0
– 3 226
– 3 226

216
16 277
16 494

40
– 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
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden
Områdeschef Samhällsbyggnad
SUMMA
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

65

750
– 96
– 12
– 80
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.

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

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

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

Långfristiga skulder
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.

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

Periodisering

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

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2020

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

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella 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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