vingaker.se

1 (1)

Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 26 april 2021, kl. 13:00

Plats:

Digitalt möte via Teams samt Hjälmaren, kommunhuset.

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Workshop demokratiutveckling
2. Den smarta Vingåkersbygden
3. VSR redovisar svar på frågor enligt uppsikt
4. Slutredovisning nybyggnation av högstadieskola
5. Systemdokumentation för ekonomisystem
6. Ny plan för näringslivspolitik
7. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
8. Information från KLF
9. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
10. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Ärenden till kommunstyrelsen
11. Begäran om entledigande som ledamot i kommunala funktionsrättsrådet och
val av ny ledamot
12. Plan för minskad nedskräpning
13. Efterskänkning av arrende för Partens AB
14. Svar på remiss om tillfälligt statsbidrag för en ekonomi i balans
15. Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt – patientnämnden
Ärenden till kommunfullmäktige
16. Antagande av kommunikationspolicy
17. Delegering att besluta om förbud att vistas på allmän plats med anledning av
att minska smittspridning
18. Uppdrag till Vingåkers Kommunfastigheter att upplåta Slottsparken
19. Förslag på nya valdistrikt
20. Tillägg till reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
21. Kommunstyrelsens budgetunderlag 2022 - 2024
Anmälningsärenden
22. Delgivningar
23. Delegationsbeslut
Övrigt
24. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragande
Samhällsstrateg
Samhällsstrateg
Ordf. samt chef
VD
Ekonomichef
Näringslivsansvarig
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

84 (xx)

Ks §

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

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Workshop demokratiutveckling
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
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Västra Sörmlands räddningstjänst redovisar svar på
frågor enligt uppsiktsplikt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Representanter från Västra Sörmlands räddningstjänst deltar för att berätta om sin
verksamhet. Kommunstyrelsen har tidigare fastställt frågor i enlighet med sin
uppsiktsplikt och förbundet svarar på dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VSR
- Kommunstyrelsen Vingåker
2021-04-26

Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Vilka är VSRs större projekt den
innevarande mandatperioden
• Den egna hemmiljön ska vara en trygg
och säker plats där ingen riskerar att
drabbas av allvarliga olyckor
• VSR ska främja en hållbar utveckling
• Samverkan med ”frivilliga” organisationer
• Digitalisering av utbildningar/tillsyner
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Hur ser VSRs ekonomiska prognos ut
för mandatperioden?
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3

Hur ser VSRs ekonomiska prognos ut
för mandatperioden?
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Vilka är VSR: s viktigaste utmaningar
den innevarande mandatperioden?
• VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt
skydd. Planera och organisera
räddningsinsatser
• Räddningstjänsten ska fungera såväl i fred
som under höjd beredskap
• Mångfald
• Lärande organisation
• Ledningssystem
• HP
5
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Ledningsorganisation VSR:
Nivå 5 RCB (Räddningschef i beredskap)
Nivå 4 IB (Inre befäl)
Nivå 3 IC (Insatschef)
Nivå 2 YB (Yttre befäl)
Nivå 1 SL (Styrkeledare)
Figuren visar inom vilken beslutsdomän respektive ledningsnivå leder

13

7

14

8

15

9

Hur arbetar VSR med interna effektiviseringar och
vilka effekter har det gett de senaste åren?

• Omfördelning av RiB personal
• Förmågebeskrivning
• Samverkan andra räddningstjänster och
frivilliga organisationer
• Tillsynsverksamheten
• Översyn av tjänster/chefer
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Hur skulle VSR vilja att samverkan med
kommunen går till och vilka förändringar skulle det
innebära mot idag?

• Direktionsmedlemmarna mer aktiva i sina
kommuner
• Medlemsamråd, del/årsrapporter,
uppdraget och RSA
• Remisser/bygglov
• Gemensamma aktiviteter mot ungdomar

19
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Hur säkerställer förbundet likvärdigheten för de
bägge medlemskommunerna?

•
•
•
•
•

Högsjö och Vingåker larmas tillsammans
Katrineholm larmas på samtliga larm
Provperiod på extra RiB personal
Utbildningsinsatser i båda kommunerna
Tillsynsverksamheten skall bedrivas lika i
båda kommunerna
• Erbjuder tjänster i båda kommunerna när
det gäller hjälp vid krisstöd och
stabsarbete
14
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
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Slutredovisning för byggnation av högstadieskola
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

90 (xx)
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Information om systemdokumentation för
ekonomisystem
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Systemdokumentation ekonomisystem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Systemdokumentation
ekonomisystem
Verksamhetsdokument

23

RUTINDOKUMENT FÖR VINGÅKERS KOMMUN

Dokumenttyp

Systemdokumentation

Dokumentnamn

Systemdokumentation ekonomisystem

Fastställd

xxx

Beslutande

xxxenheten/förvaltning

Giltighetstid

Tillsvidare

Processägare

Ekonomichef?

Senast reviderad

Version 1

Detta dokument gäller för Vingåkers kommun
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Inledning
Kommuners, regioners och kommunalförbunds redovisning regleras fr.o.m. 1998-01-01 i lagen
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (KBRL). I KBRL 3 kap 11§, anges att
bokföringsskyldigheten enligt denna lag innefattar att se till att det finns systemdokumentation och
behandlingshistorik. Syftet med dokumentationen är att ge förståelse för bokföringen och hur
bokföringsposterna behandlas.
Målet med systemdokumentationen för Vingåkers kommun är att visa hur ekonomienheten hanterar
information och processbaserade arbetsflöden.
Systemdokumentationen utgår från hur ekonomienheten upprättar, präglar och hanterar informationen
såväl tekniskt som verksamhetsbaserat för att säkerställa kvalité och funktionalitet.
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Allmänt
(Senast ändrad: 2021-03-17)

Sedan 1 januari 2018 använder Vingåkers kommun ekonomisystemet Visma Enterprise, härefter
benämnt Visma. Systemet är installerad i s.k. hostingmiljö hos leverantören Visma. Historiska data fram
till 2017-12-31 finns i ekonomisystemet Navision.
Ekonomienheten är ansvarig för att systemet på ett kostnadseffektivt sätt ska tillgodose kommunens
behov av ekonomisk redovisning för planering, styrning och uppföljning.
Ekonomienheten ansvarar för systemförvaltning avseende applikation, användarstöd, utbildning,
behörighet, användardokumentation och systemdokumentation.
Ekonomisystemet Visma består av de funktioner som anges i nedanstående lista:
•
•
•
•
•
•
•

Budget och prognos
Bokföringsorder
Kund- och leverantörsreskontra
Interndebitering
Anläggningsreskontra
Huvudbok
Rapporter och uppföljning

Leverantörsfakturor hanteras i ett elektroniskt flöde vilket ger möjlighet till elektronisk attest, att se
fakturabild och bilagor samt enkelt kunna följa/övervaka en faktura.
Kommunen har ca 200 aktiva användare av ekonomisystemet och hanterar omkring 18 000
leverantörsfakturor, 7 400 kundfakturor och 1 800 internfakturor per år.
Drift och underhåll av ekonomisystemet sker av leverantören Visma Enterprise.
Ekonomisystemet används även av Västra Sörmlands Räddningstjänst som helt eller delvis sköter sin
administration med hjälp av personal från Vingåkers kommun. Under 2021 har även tre stiftelser
implementerats i systemet.
Kommunfullmäktige har i november 2020 (KS 2020/335 Kf § 122) beslutat att de kommunala bolagen
Vingåkers kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska implementera Visma
senast årsskiftet 2022/203.

Ekonomisystem före 1 januari 2018
Fram till och med 31 december 2017 använde kommunen ekonomisystemet Navision.
Historiska data fram till och med 2017-12-31 återfinns i Navision. Navision finns installerad på en lokal
server. Kommunens IT-avdelning ansvarar för underhåll.
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Kassaregister
Det finns för närvarande sju försäljningskassor ute i verksamheten. Rapportering sker månadsvis och
innehåller verifikationsunderlag med försäljning i kronor samt kodsträng.

Kontantkassor
Det finns för närvarande sex kontantkassor i verksamheten:
Badhuset – 1 500 kronor
Humlegården (centralköket) – 500 kronor
Sävstagården – 700 kronor
Biblioteket – 600 kronor
Fritidsgården – 200 kronor
Ekonomienheten – 3795 kronor
För närvarande sker ingen rapportering av kontantkassorna.

Handkassekort
Det finns för närvarande 15 handkassekort ute i verksamheten, varav två är oanvända (oladdade). De
aktiva handkassekorten är registrerade på Swedbank. Handkassekorten förladdas med önskat belopp,
dock maximalt 15 000 kronor och kvitteras ut av ansvarig chef. För att påfyllning av korten ska ske
behöver kvitton och en blankett för laddning skickas in till ekonomienheten. Det är möjligt att ta ut
kontanter med handkassekorten.
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Övergripande om bokföringens organisation
och dess samband
Grundböckerna
Nästan all grundbokföring sker via olika inrapporteringsvägar till ekonomisystemet.
Vissa undantag finns:
•
•

Det finns för närvarande sju försäljningskassor där inrapportering av försäljningen normalt sker
en gång per månad. För dessa kassor finns manuella grundböcker.
Det finns ett antal av kommunens kontantkassor som är avsedda att användas av flera personer
inom den aktuella verksamheten. Detta gäller även när en enskild person kvitterat ut
kontantkassan, men där det framgår av reglerna för denna handkassa att det inte är ett
personligt förskott. För varje sådan enskild kontantkassa förs grundbok manuellt.

Försäljningskassor utan daglig rapportering finns vid: badhuset, fritidsgården, slottet, biblioteket,
Humlegården, Sävstagården och frallan (Slottskolan).
Det finns sex manuella handkassor med egna manuella grundböcker och dessa finns specificerade i
särskilt register på ekonomienheten.
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Uppdatering av bokföringen i redovisningssystemet
Inrapportering till redovisningssystemet görs normalt i realtid (direkt uppdatering vid registrering) från
alla delmoduler som tillhör ekonomisystemet. Olika typer av verksamhetssystem uppdaterar normalt
redovisningssystemet via överföring av filer med olika intervaller.

Principer för hantering av fel i redovisningssystemet
Bokföringen från alla delmoduler som tillhör ekonomisystemet kontrolleras alltid innan de uppdaterar
redovisningen.
För filer som uppdaterar redovisningen bygger felhanteringen på att varje enskild verifikation hanteras
individuellt. Detta innebär att filer som läses in med en eller flera felaktiga verifikationer inte stoppas i
sin helhet, utan det är bara de felaktiga verifikationerna som berörs av felhanteringen.
Grundprincipen för hantering av fel är att rättelse ska ske i källan. De verifikationer som är felaktiga
kommer in i felhanteringen i Visma där de sedan sparas ner i excel och skickas till ansvarig för filen i
försystemet. Rättelsefil skickas därefter från försystemet.

Identifiering av bokföringen från grundbok till årsredovisningen
I grundbokföringen har all bokföring fått ett verifikationsnummer och eventuellt annan identifiering
samt all kontering.
Sorteras motsvarande information i systematisk ordning utifrån externredovisningens konteringsregler
och periodindelning får man en huvudbok.
Instruktionerna till hur resultat- och balansräkningen och övriga finansiella rapporter i
årsredovisningen sammanställs, beskrivs i denna dokumentation under avsnittet ”Kodplan”. Dessa
instruktioner är lika för samtliga bokföringsposter som finns i grund- och huvudbok, oavsett hur deras
behandlingar har sett ut innan de kom dit.
Beskrivning av verifieringskedjor mellan grundbok och årsredovisning är lika för all bokföring och
beskrivs enligt följande:
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Led i verifieringskedjan
1) Grundbok (registerordning)
I både grund- och huvudbokföringen är
det obligatoriskt att alla
bokföringsposter har ett
verifikationsnummer.
Verifikationsnummer är unikt för ett
antal bokföringsposter som skapats
tillsammans Verifikationsnummer är ett
sökbegrepp i ekonomisystemet.
2) Huvudbok (systematisk bokföring)
Det är konteringen som styr hur
respektive bokföringspost ska hanteras i
resultat- och balansräkning m.fl. För att
beskriva dessa samband görs en
förteckning över hur respektive rad
summeras ihop. Denna beskrivning
finns i avsnittet ”Kodplan” i denna
dokumentation.
3) Instruktion för summering från
kontering till respektive radbegrepp
Resultat- och balansräkning m.fl.
summeras till respektive rad utifrån
instruktionens regler.
4) Resultat- och balansräkning m.fl.

Identifieringstecken
Verifikationsnummer

Verifikationsnummer
Kontering

Kontering
Radbegrepp i resultat- och
balansräkning m.fl.

Radbegrepp i resultat- och
balansräkning m.fl.
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Hantering av elektroniska
leverantörsfakturor
Kommunen använder Kofax/Fakturaportalen som tjänsteleverantör av elektroniska leverantörsfakturor.
Fakturor i felaktigt format eller som saknar av kommunen ställda krav på innehåll avvisas med
automatik i Fakturaportalen. Leverantören måste då antingen skicka in en ny korrekt faktura eller rätta
den felaktiga.
Schematiskt kan flödet beskrivas enligt nedan:

Ankomstbokföring
För alla fakturor gäller att de alltid blir ankomstbokförda den dag de kommer in i Visma.
Ankomstbokföringen skapas med automatik.
Ankomstbokföringen innehåller uppgifter om fakturans kostnader, moms och leverantörsskuld med
kontering enligt tabellen nedan.
Kontotext
Leverantörsskuld
Moms
Ej slutkonterade leverantörsfakturor

Ansvar
81103000
81103000
81103000

Konto
25110
16770
49990

Definitivbokning, manuell attest
Definitiv bokföring sker med manuell attest. Den som attesterar har alltid möjlighet att ändra uppgifter
på fakturan även när det finns förslag från systemet, till exempel kontering och bokföringsperiod.
Bokföring som avbokar ankomstbokföringen skapas samtidigt.

Definitiv bokföring, automatisk attest
Här bestäms alla uppgifter om bokföringen från de uppgifter som lagts in i systemet. Den definitiva
bokföringen inklusive avbokning av ankomstbokföringen sker samma dag som de kommer till Visma.
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Hantering av leverantörsfakturor i pdf- eller
pappersformat
Sedan den 1 april 2019 är det ett lagkrav (Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig
upphandling, SFS 2018:1277) att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura till
kommuner och statliga myndigheter.
Leverantörer till Vingåkers kommun kan undantagsvis skicka fakturor i pdf- eller pappersformat.
Kommunen registrerar inga fakturor manuellt i ekonomisystemet utan använder Kofax/Readsoft som
tjänsteleverantör för att ladda upp fakturor för tolkning och import av fakturor till ekonomisystemet.
Flödet följer därefter samma mönster som för elektroniska fakturor.

Bokföring ”avvikelsehanterade” fakturor
De fakturor som inte följer reglerna i de kontroller som sker av fakturorna blir inte godkända utan
överförs till ett separat register: Logg från tolkade fakturor. Där finns möjligt att korrigera de felaktiga
uppgifterna så att det vid en ny kontroll blir accepterade. Ingen bokföring skapas så länge de inte är
godkända i avvikelsehanteraren.
Schematiskt kan flödet beskrivas enligt nedan:
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Integrationer, systemanpassningar m.m.
Vingåkers kommun använder integrationssystemet TEIS som en sammanbindande länk mellan såväl
interna som externa system. Ett integrationsbehov mellan två interna system initieras av att en ”trigger”
känner av när en definierad fil har skapats i det ”givande” systemet. TEIS utför därefter hämtning,
eventuell teckenkonvertering och distribution till mottagarsystemet. Externa integrationer sker via
krypterad länk via en FTP (File Transfer Protocol) till lokal server. (En FTP används för att överföra
information elektroniskt).
Kommunens IT-avdelning ansvarar för TEIS.
Schematiskt kan sambanden mellan försystem, TEIS och ekonomisystemet illustreras med nedanstående
bild.

Befintliga integrationer
Visma Personec P (försystem)
Personec P är kommunens HRM-system och används bland annat för lön. Från systemet skickas
bokföringsfil samt lönedetaljer för utbetalda löner.
Treserva (försystem)
Från Treserva kommer transaktioner avseende försörjningsstöd och personliga konton. IFO sköter om
vissa personers fakturor och bidrag och dessa registreras direkt i Treserva. Via en filintegration överförs
redovisningstransaktioner till Visma, där motkontot är 29940.
Vitec (försystem)
Via det helägda dotterbolaget Vingåkers kommunfastigheter AB köper kommunen in tjänster för
hyresadministration där kommunen står som hyresvärd. Kommunfastigheter skapar underlag för
hyresfakturering i Vitec. Filen innehåller uppgift om fakturamottagare, belopp, period etc. Filen
innehåller även kodsträngen för intäktskontering.
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Castor (försystem)
Samhällsbyggnadsenheten använder Castor miljösystem för att skapa underlag för fakturering av
miljöavgifter mm. Filen innehåller uppgift på fakturamottagare, belopp samt fakturabeskrivning. I filen
finns även artikelnummer och artikelbeskrivning. I Visma ligger bakomliggande kontering på
artikelnumret och konteringen styrs utifrån det i Visma.
Studyalong (försystem)
Kulturskolan använder Studyalong för att skapa underlag för fakturering av terminsavgifter mm. Filen
innehåller uppgift på fakturamottagare, belopp samt fakturabeskrivning. I filen finns även
artikelnummer och artikelbeskrivning. I Visma ligger bakomliggande kontering på artikelnumret och
konteringen styrs utifrån det i Visma.
Bank
Till och från bank skickas eller hämtas underlag för in- och utbetalningar från kunder och leverantörer
samt kundfakturor för autogiro.
Idata (mottagande system)
Utskrift av fakturor sker via extern leverantör – Idata. Till Idata skickas filer som innehåller
kundfakturor. Idata distribuerar fakturan till kunden i det format kund önskar erhålla fakturan (e-faktura
för privatpersoner, pappersfaktura, e-faktura till företag). Bokföring sker i samband med att fakturorna
skapas i Visma och är inte beroende av filen till Idata.
Arbete pågår med implementering av Castor bygg.
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Arkivplan, arkivering och gallring
I arkivplanen framgår vad som arkiverats, var det förvaras och vid behov även hur arkivet är uppbyggt.
Huvudregeln är att arkiven ska bevaras.
Att gallra definieras både som att förstöra allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar eller
vidta andra åtgärder med handlingen som medför förlust av möjliga sammanställningar, förlust av
sökmöjligheter eller förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.
När det gäller bevarande och gallring av olika typer av uppgifter hänvisas till fastställda
dokumenthanteringsplaner för kommunen.
Ekonomienheten har tre olika arkiv:
När arkivet
När arkivet finns på bottenvåningen i kommunhuset. Ekonomienheten disponerar hyllorna 8–12. Listor
över vad som finns i arkivet finns under L:\Arbete\100-Ekonomienheten\Arkiv-Register för
ekonomienheten
Stora arkivet
Stora arkivet finns i kommunhuset på övre plan vid ekonomienheten. En lista på vad som finns i arkivet
finns under L:\Arbete\100-Ekonomienheten\Arkiv-Register för ekonomienheten
Lilla arkivet
Lilla arkivet finns i kommunhuset på övre plan vid ekonomienheten. En lista på vad som finns i arkivet
finns under L:\Arbete\100-Ekonomienheten\Arkiv-Register för ekonomienheten
Lagring av de elektroniska fakturorna sker hos leverantören Fakturaportalen/Kofax och sparas enligt
vad som anges i bokföringslagen, i dagsläget sju år, under förutsättning att man är kund hos leverantören
under den tiden. Vid en eventuell uppsägning av avtalet finns möjlighet att få ut xml-filerna från
leverantören. Fakturorna lagras i Azure i Nordeuropa, och i Sverige ytterligare några månader. Kofax
backup finns i Nederländerna.
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Avstämnings- och rättelserutiner
Av Bokföringsnämndens vägledning om Löpande bokföring framgår att den sidoordnade bokföringen
(t.ex. kund-, leverantörs- och anläggningsreskontra) ska följas upp och stämmas av enligt fasta rutiner.
Av vägledningen framgår också att den bokföringsskyldige bör ha fastställda rättelserutiner.

Avstämningar
Vad stäms av
Konto 1000-12999
(anläggningsreskontran)

När görs
avstämning
Månadsvis

Konto 14710-14891
Månadsvis
(exploatering industri
respektive småhus)
Konto 15110
Månadsvis
(kundfordringar)
Konto 15130 (lokalhyra) Månadsvis
Konto 15150
(kundfordringar Vitec)
Konto 16510
(skattekonto)
Konto 16640 (skog)

Månadsvis

Konto 16650 (IFO buss)

Tre gånger per år i
samband med
bokslut
Månadsvis

Konto 16910
(handkassa)
Konto 17912
(periodisering)
Konto 19110 (kassa)
Konto 19310 (swish)
Konto 22810 (återställa
deponi/soptipp)
Konto 28210 (kortfristig
skuld kommunstyrelsen)
Konto 28220 (kortfristig
skuld Kultur och fritid)
Konto 25110
(leverantörsreskontra)

Månadsvis
Månadsvis

Tre gånger per år i
samband med
bokslut
Tre gånger per år i
samband med
bokslut
Tre gånger per år i
samband med
bokslut
Månadsvis
Månadsvis
Månadsvis
Månadsvis

Var förvaras underlag och resultat
Kommunens server under L: under 140 Redovisning\Investeringar, under respektive år.
Kommunens server under L: under 140 Redovisning\Investeringar \ Exploatering
Sparas inte
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Sparas inte
Vid delår och årsredovisning – i pärm på
Marithas kontor
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: under 111 Ekonom Samhb \Sam\Deponi
Kommunens server under L: under 140 Redovisning\Projektredovisning
Kommunens server under L: under 140 Redovisning\Projektredovisning.
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
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Konto 26810
(momsskuld)
Konto 29900
(observationskonto)
Konto 29912
(periodisering)
Konto 29920
(interimsskuld
kundreskontran)
Konto 29921
(interimsskuld
kundreskontran 2982510)
Konto 29980 (outredda
inbetalningar)
Konto 29990
(avstämningar
inbetalningar)
Konto 29991
(avstämningar
inbetalningar 298-2510)
Konton för bank
Konton för
försäljningskassor
Handkassekort

Månadsvis
Månadsvis
Tre gånger per år i
samband med
bokslut
Månadsvis

Vid delår och årsredovisning – i pärm på
Marithas kontor
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Sparas inte

Månadsvis

Sparas inte

Månadsvis

Sparas inte

Månadsvis

Sparas inte

Månadsvis

Sparas inte

I samband med
dagbokföringen
Månadsvis

På kommunens server under L: i mappen
Redovisning/dagbokföring
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra
Kommunens server under L: i mappen 120
Leverantörsreskontra

Tre gånger per år i
samband med
bokslut
Balanskonton som inte nämns i ovan tabell stäms av vi tertial, delår och årsbokslut.

Rättningar
En bokföringsorder upprättas specifikt för händelser som måste bokföras enligt bokföringslagen, och
den bokföringsskyldige måste då själv upprätta verifikationen. En bokföringsorder kan användas vid
olika situationer, exempelvis vid en rättelse av en verifikation som bokförts fel eller vid en intern
omföring. En intern omföring kan vara en ombokning mellan olika kostnadskonton och olika koddelar.
Löner
Felaktig lönefil (kodning) fastnar i felöversikten i Visma. Posterna exporteras till excel där
felaktigheterna markeras och kommenteras. Excelfilen skickas till lönehandläggare för rättning.
Rättning ska alltid ske i försystemet. När rättning är gjord skickar lönehandläggare en rättningsfil som
kommer in i Visma. Rättningsfilen hamnar med automatik i felöversikten där den kontrolleras mot den
ursprungliga fellistan. Har all rättning blivit korrekt markeras posterna som kontrollerade och de
försvinner från felöversikten.
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Behandlingsregler
(senast ändrad: 2021-03-17)

Automatkonteringar
Följande konteringsregler finns uppsatta i Visma. PO-pålägget sker enligt SKR:s rekommendationer och
uppdateras årligen.
Behandlingstyp

Koddel

T.o.m kod

Ny kod

B

Fr.o.m
kod
10000

103 (Vändbokning)

89999

170 (Anläggning
Resultat)
201 (Löner)

B

79910

79919

Kodel E =
Inv
84420

B

50100

50199

201 (Löner)

B

50210

51110

201 (Löner)

B

51210

51920

201 (Löner)

B

55120

55120

201 (Löner)

B

55220

55220

201 (Löner)

B

55710

55710

201 (Löner)

B

55920

55920

201 (Löner)

B

55980

55980

56110
29310
56110
29310
29950
29960
56710
56810
56350
57210
22510
22110
56110
29310
29950
29960
56710
56810
56350
57210
22510
22110
56110
29310
56110
29310
56110
29310
56110
29310
56110
29310

Fördelning
(%)
-100,00
-100,00
+31,42
-31,42
+31,42
-31,42
-0,01
-0,07
+0,01
+0,07
+1,68
+6,97
-1,68
-6,97
+31,42
-31,42
-0,01
-0,07
+0,01
+0,07
+1,68
+6,97
-1,68
-6,97
+31,42
-31,42
+31,42
-31,42
+31,42
-31,42
+31,42
-31,42
+31,42
-31,42

Mervärdesskatt och konto för kundfordran bokförs automatiskt i samband med bokföring av försäljning:
Kundfordran
Mervärdeskatt
Försäljningsintäkt

15110-15150
26110, 26210, 26310
3xxxx
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Manualer/användarhandböcker
Manual för användare ute i organisationen finns på intranätet Rankan. Manualer för ekonomienheten
inklusive systemförvaltare finns lokalt på ekonomienhetens serverutrymme (L:) och omfattar
leverantör-, kund-, intern- och anläggningsreskontra, dagbokföring, redovisning, systemadministration
samt budget och prognos. Manualer uppdateras löpande vid exempelvis systemuppdateringar.
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Kodplan
(senast ändrad: 2021-03-17)
Vingåkers kommun använder sig av Kommun-bas13 från SKR för jämförbarhet mellan kommuner och
regioner. Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s (Statistiska centralbyrån)
räkenskapssammandrag definieras i Kommun-Bas. Kodplanen består av åtta dimensioner, aktuell
kodplan finns på intranätet Rankan.
Kommunens kodplan består av följande dimensioner:
Ansvar
Koddel A
8 pos

Konto
Koddel B
5 pos

Verksamhet
Koddel C
5 pos

Aktivitet
Koddel D
4 pos

DriftInv
Koddel E
1 pos

Projekt
Koddel F
6 pos

Objekt
Koddel G
5 pos

Motpart
Koddel H
3 pos

Fri
Koddel I
4 pos

Ansvar
Visar vem som har det ekonomiska ansvaret. Koddelen är obligatorisk.
Konto
Koddelen Konto är alltid obligatorisk. Konteringen i konto anger typ av kostnad eller intäkt som avses.
Konto används även för att ange typ av tillgång eller skuld.
Koddelen kan sammanfattas med följande matris;
Balanskonton

Resultatkonton

Tillgångar

Eget kapital,
Avsättningar
och skulder

Intäkter/
Inkomster

Kostnader/
Utgifter

Kostnader för
arbetskraft

Övriga verksamhetskostnader

Resultaträkningens
övriga intäkter
& kostnader

Kontoklass 1

Kontoklass 2

Kontoklass 3

Kontoklass 4

Kontoklass 5

Kontoklass 6

Kontoklass 7

Kontoklass 8

10.
Immateriella
anläggningstillgångar

20.
Eget kapital

30.
Försäljningsintäkter

40.
Inköp
anläggningstillgångar

50.
Löner arbetad
tid

60.
Lokal- och
markhyror

70.
Transporter
resor och logi

80.
Skatteintäkter

11.
Mark,
byggnader
och tekniska
anläggningar

21.
(Används ej)

31.
Taxor och
avgifter

41.
Inköp
anläggnings
och
underhållsmaterial

51.
Löner ej
arbetad tid

61.
Fastighetskostnader och
fastighetsentreprenad

71.
Representation

81.
(används ej)

12.
Maskiner och
inventarier

22.
Avsätt-ningar

32.
Diverse
ersättningar

42.
(Används ej)

52.
(Används ej)

62.
Bränsle,
energi och
vatten

72.
Annonser,
reklam och
information

82.
Bidrag från
utjämningssystemen och
generella
statliga bidrag

13.
Finansiella
anläggningstillgångar

23.
Långfristiga
skulder

33.
(används ej)

43.
Inköp av
elkraft, vatten
och gas för
distribution

53.
(Används ej)

63.
Hyra/leasing
av
anläggningstillgångar

73.
Försäkringsavgifter och
riskkostnader

83.
Avgifter i
utjämningssystemet

14.
Förråd, lager
och
exploaterings
fastigheter

24.
Kortfristiga
skulder till
kreditinstitut
och kunder

34.
Hyror och
arrenden

44.
(används ej)

54.
(används ej)

64.
Förbrukningsinventarier
och
förbruknings
material

74.
Övriga
främmande
tjänster

84.
Finansiella
intäkter
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15.
Kundfordringar

25.
Leverantörsskulder

35.
Bidrag

45.
Lämnade
bidrag

55.
Kostnadsersättningar

65.
Kontorsmaterial och
trycksaker

75.
Tillfälligt
inhyrd
personal

85.
Finansiella
kostnader

16.
Diverse
kortfristiga
fordringar

26.
Moms och
särskilda
punktskatter

36.
Försäljning
av
verksamhet
och konsulttjänster

46.
Köp av
huvudverksamhet

56:
Sociala
avgifter enligt
lag och avtal

66.
Reparation
och underhåll
av maskiner,
inventarier
och fordon

76.
Diverse
kostnader

86.
(används ej)

17.
Förutbetalda
kostnader &
upplupna
intäkter

27.
Personalens
skatter,
avgifter och
löneavdrag

37.
Försäljning
av exploateringsfastigheter

47.
(används ej)

57.
Pensionskostnader

67.
(används ej)

77.
Avslutande
av projekt,
minusresultat

87.
Extraordinära
intäkter

18.
Övriga
kortfristiga
placeringar

28.
Övriga
kortfristiga
skulder och
nämndernas
kortfristiga
skulder

38.
Försäljning
av
anläggningstillgångar

48.
Diverse
ersättningar

58.
(används ej)

68.
Tele-,
IT-kommunikation och
postbefordran

78.
Rea-lisationsförluster och
periodiseringskonton

88.
Extraordinära
kostnader

19.
Kassa och
bank

29.
Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter

39.
Övriga
intäkter

59.
(används ej)

69.
Kostnader för
transportmedel

79.
Kapitalkostnader

89:
Årets resultat

Verksamhet
Koddelen Verksamhet indelas i block och är förutbestämt av SCB. Koddelen används för att redovisa
vilken verksamhet som olika intäkter och kostnader tillhör. Verksamhetskoden beskriver vad som utförts
i kommunen utan att ta hänsyn till vilken organisatorisk enhet som utfört arbetet. Koddelen är en viktig
del i räkenskapssammandraget som rapporteras årligen till SCB.
Verksamhetskoden är obligatorisk vid kontering av drift- och investeringsredovisning. Verksamhetskod
kan inte användas vid kontering av tillgång eller skuld. Verksamhetsindelningen är uppdelad i åtta
verksamhetsblock. Verksamhetsblock 9 används för att strukturera intern administration och den
finansiella verksamheten.
Den hierarkiska strukturen i indelningen är uppbyggd så att det finns ett verksamhetsblock och under
detta en rad verksamhetsområden. Koddelen är obligatorisk gällande resultatkontona (3–8).
Verksamhetsblocken har följande nummerindelning:
Verksamhetskod

Verksamhetstext

1

Politisk verksamhet

2

Infrastruktur, skydd mm

3

Kultur och fritid

4

Pedagogisk verksamhet

5

Vård och omsorg

6

Särskilt riktade insatser

7–9

Affärsverksamhet, administrativ verksamhet, finansiell
verksamhet
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Aktivitet
Frivillig kod, används för märkning av vissa händelser eller aktiviteter.
DriftInv
Delar in kostnaderna i drift, investering eller exploatering. Koddelen är obligatorisk gällande
resultatkontona (3–8).
Projekt
Tillfällig insats med en tidsbestämd början och slut.
Objekt
Används för att skilja olika fysiska objekt åt, t.ex. bilar, fastigheter etc.
Motpart
Är en specificering som bygger på vem kommunen köper huvudverksamhet från eller vem bidragen
lämnas till. På samma sätt specificeras även delar av ”Övriga externa intäkter” för att få information om
vilka intäkter det rör sig om. Motpart skiljer även de interna och externa transaktionerna åt (SCB:s
indelning)
Fri
Används inte
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Konteringens betydelse vid upprättande av
årsredovisning
Resultaträkning
(senast ändrad: 2021-03-17)
Resultaträkningen beskriver kommunens intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har
förändrats under räkenskapsåret (årets resultat). Resultaträkningen som redovisas i årsredovisningen ska
innehålla bara den bokföring som har skett med andra juridiska personer.
Alla interna köp och försäljningar särskiljs genom att de har en kontering i koddelen Motpart. Dessa ska
rensas bort för att få externa intäkter och kostnader. Motpart som har 9 i första positionen ska tas med
då det markerar koncerninterna köp och försäljningar.
Resultaträkningen utan intern bokföring tas ut direkt från redovisningssystemet med hjälp av en rapport.
Rapporten benämns i redovisningssystemet ”RRNY”.
Nedan beskrivs de urval som görs för att skapa respektive rad i resultaträkningen. De koddelar som inte
finns med i tabellen har inte några begränsningar i urvalet. Om det saknas motpart så anges, förutom det
som står i tabellen, även -1 vid motpart. På det sättet kommer även intäkter och kostnader som saknar
motparter med.
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Konto
30000 - 39999
40000 - 78999
79000 - 79999

Motpart
200 - 999
200 - 999
200 - 999

Skatter
80000 - 81999
Generella statsbidrag och utjämning 82000 - 83999
Verksamhetens resultat

200 - 999
200 - 999

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

84000 - 84999
85000 - 85999

200 - 999
200 - 999

Extraordinära poster, netto
Årets resultat

87000 - 88999

200 - 999
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Verifikationsnummerserier
(senast ändrad: 2021-03-05)
Generell indata IB
Internfakturering
Kundfakturering
Övriga utbetalningar
Periodisering årsskiften
Generell indata Redovisning
Generell indata Redovisning elektronisk attest
Dagbokföring
Leverantörsbetalning IoF
Leverantörsbetalning RoR elektronisk attest
Leverantörsbetalning RoR
Anläggningsreskontra
Generell indata Budget
VSR generell indata IB
VSR kundfakturering
Stiftelserna Gen indata IB
93 IB
93 Generell indata
94 IB
94 Generell indata
95 IB
95 Generell indata
VSR generell indata Redovisning
VSR generell indata Redovisning elektronisk attest
VSR leverantörsbetalningar IoF
VSR leverantörsbetalningar RoR elektronisk attest
VSR leverantörsbetalningar RoR
VSR Anläggningsreskontra
Stiftelserna Gen indata Redovisning
VSR Dagbokföring

100001 – 109999
200000 – 299999
300001 – 399999
400000 – 499999
500001 – 599999
1000001 – 1049999
1050001 – 1099999
1100001 – 1109999
1200001 – 1279999
1280001 – 1289999
1290001 – 1299999
1700001 – 1709999
7000001 – 7499999
9110001 – 9110999
9120000 – 9129999
9210001 – 9210999
9310001 – 9310999
9311001 – 9311999
9410001 – 9410999
9411001 – 9411999
9510001 – 9510999
9511001 – 9511999
91100001–91104999
91105001–91109999
91120001 – 91127999
91128001–91128999
91129001–91129999
91170001 – 91170999
92100001 – 92104999
911100001 – 911109999
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

91 (xx)

Ks §

Information om arbete med att ta fram en ny plan för
näringslivspolitik
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Information presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Utkast Näringslivsplan
Näringslivsprogram

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTKAST
Näringslivsplan
Vingåkers kommun
2021-2025

”I Vingåker är det ingen risk att försvinna i mängden. Vi går framåt tillsammans.”
Thorslundkagge

Dokumenttyp:

Strategi/ Handlingsplan

Dokumentnamn;

Näringslivsplan Vingåkers Kommun

Fastställd:
Beslutande:

Kommunfullmäktige

Giltighetstid:

2025-12-31

Processägare:

Näringslivsansvarig

1
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Kära politiker,
Detta är ett utkast på näringslivsplanen som jag vill bolla med er innan jag färdigställer den för beslut. Observera att denna
plan genomsyrar mycket av företagens röster, kanske har ni som politiker en annan åsikt?
Jag är tacksam för all typ av input men ber er särskilt att fundera kring:
-

Hur vill ni inkluderas i näringslivsarbetet?

Handlingsplanerna ska egentligen inte dras politiskt men finns med för att påvisa konkreta åtgärder i arbetet framåt.
Trevlig läsning!
/Susanna☺

Inledning
Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag.
Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Därför är det lokala företagsklimatet en
prioriterad fråga i Vingåkers kommun.
Medborgare, näringsliv och kommun är gemensamt goda ambassadörer som finner lösningar som
säkerställer vår gemensamma framtid. Tillsammans ansvarar vi för att driva Vingåkersbygden framåt.
I Vingåker ska det vara enkelt att vara företagare vilket innebär att vi ska vara tillgängliga, effektiva
och lyhörda i vår dialog med företagen. Med en tydlig kommunikation skapar vi en ömsesidig respekt
som leder till framåtriktade aktiviteter.
I vårt näringslivsarbete har vi valt att skala av och fokusera på några få viktiga saker och se till att
dessa blir gjorda. Att ta till oss av konstruktiv kritik och förbättringsförslag är en del av arbetet att
utvärdera hur vi gör saker. Vi vill ständigt bli bättre.

Det ska vara enkelt och attraktivt att starta och
driva företag i Vingåkersbygden
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Bakgrund- vad har vi gjort?
Kommunen har en viktig roll men i arbetet med ett framgångsrikt företagsklimat är ensam
absolut inte stark. Det är samverkan och dialogen som bygger ett Vingåker för framtiden.
Lokalt arbetar vi för att, tillsammans med företagen, åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt
göra Vingåkers kommun attraktiv för företagare.
Vi har under drygt ett år tid frågat Vingåkers företag vad man önskar att kommunen ska
prioritera i sitt arbete med näringslivet för att ge bäst effekt för Vingåker. Svaren från ett 70-tal
företagare har sammanställts och vävts samman med tidigare inarbetat material. Utifrån denna
input har vi valt att prioritera näringslivsarbetet i fyra fokusområden. Dessa områden ska bana
väg för arbetet framåt för att dialogen och samverkan mellan kommun och företagare ska
blomstra.
Denna näringslivsplan är en revidering av det tidigare näringslivspolitiska programmet för
perioden 2015 – 2019. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program 2012 – 2014.
Planen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i
samverkan med befintliga strategier och planer för att skapa enhetlighet.

Vem gör vad?
Näringslivsfrågorna skall ses som integrerad del i kommunens arbete och uppdrag och skall
beröra och omfattas inom samtliga av kommunens förvaltningar och bolag. Att skapa
förutsättningar för arbete och sysselsättning är en angelägenhet som berör oss alla och främjar
kommunens utveckling och välstånd.
I kommunen ansvarar i första hand Kommunstyrelsen för att driva frågor som berör näringsliv
och en näringslivsansvarig är vanligen den som i första hand är utförare och ansvarig för att
driva frågorna.
Det är av vikt att varje verksamhet analyserar på vilket sätt de kommer i kontakt med
näringslivet och hur de har en påverkan på företagsklimatet.

Näringslivsansvariges roll: ”En väg in i kommunen för våra företag”
-

Strategiskt och operativt ansvar att driva, samordna och utveckla kommunens
arbete med näringslivsfrågor.
Ge stöd, samordna och skapa förutsättningar för utveckling av vårt befintliga
näringsliv, liksom att arbeta aktivt med nyetableringar.
Arbeta för att kommunens olika verksamheter ska väva in näringslivsfrågor i sin
planering och utveckling.
Omvärldsbevakning inom sakområdet
Kommunens huvudsakliga representant i olika nätverk för näringslivsfrågor både
på lokal, regional och nationell nivå.
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Inriktning- Så gör vi!
Som tidigare nämnts så har vi utgått från näringslivets behov för att tratta ner detta i totalt fyra
fokusområden som alla har en genomgripande röd tråd.
Drygt 70 företagare har blivit tillfrågade om vad de anser att kommunen ska fokusera på för att
företagsklimatet i kommunens ska må som bäst och samma prioriteringsområden kommer upp
vid upprepade tillfällen. Givetvis skiftade svaren något beroende på exempelvis bransch men vi
kunde ändå tydligt se ett enstämmigt näringsliv.
Observera att respektive område behöver bearbetas utifrån och in samt inifrån och ut. Arbetet
ska ske såväl internt som externt.

Samverkan

Marknadsföring

Information

Lokal Ekonomi

SamverkanVi ska sträva efter en ökad samverkan mellan kommun, näringsliv och övriga aktörer

MarknadsföringTillsammans ska vi arbeta med att framhäva befintligt näringsliv men också marknadsföra orten
för möjliga nyetableringar

InformationHålla våra företag informerade, korta vägar till lösning och återkoppling ska vara i fokus vid
kontakten med vårt näringsliv genom alla våra verksamheter.

Lokal EkonomiVi ska stimulera och främja lokal handel. Vi ska även hjälpa vårt lokala näringsliv att vara med
och agera på de upphandlingar som kommunen har.

4
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SMILE
Smile är den röda tråden i vårt näringslivsarbete. Attityden och servicekänslan. Vi strävar efter
att vara lösningsorienterade med en företagsvänlig inställning. Vi lägger stort fokus på hur vi
kommunicerar till vårt näringsliv och inte bara vad som sägs.

Mål
För att kunna arbeta strukturerat med att förbättra företagsklimatet är en tydlig målsättning ett
vinnande koncept. För att målen ska vara framgångsrika krävs det att de är realistiska, att de
tas fram i dialog med de lokala företagen och att de är väl förankrade i hela den kommunala
organisationen.
Vi har brutit ner respektive fokusområde i mer strategiska mål samt en handlingsplan som
påvisar hur vi ska nå våra mål.
Sedan har vi även uppfört kvantitativa/mätbara mål.

Strategiska mål:
-

-

Skapa en gemenskap kopplad till Vingåkers näringsliv
Få Vingåkers näringsliv att växa såväl med befintligt näringsliv som med nyetableringar
Informera, förenkla och återkoppla regelbundet till näringslivet
Stärka den lokala ekonomin

Kvantitativa mål
- Årligen förbättra omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet för att
2025 ligga över 4.00. När vi mäter oss med övriga kommuner strävar vi efter topp 100 på
rankningen.
2019

-

2020

Mål 2025

Sammanfattande omdöme 3,26

3,54

4.00

Totalranking

121

Topp 100

239

Arbeta med NKI (nöjd kund index) ett mätverktyg genom SBA som vi tidigare aldrig använt.
Mäter direkt kundnöjdhet på kommunens myndighetsutövning samt arbetet med
upphandlingar. Om vi inte mäter och följer upp är det svårt att bli bättre.
2019
Sammanfattande omdöme -

2020

Mål 2025

-

XX
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Uppföljning av näringslivsplanen
Uppsatta mål ska följas upp årligen av näringslivsansvarig och presenteras för
Kommunstyrelsen.
Uppföljningen ska redovisas på hemsidan.
Aktuell status inom respektive område redovisas löpande för näringslivets representanter samt
berörda verksamheter i kommunen.
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Det här är Vingåkers Näringsliv
I Vingåkers kommun finns ca 700 företag.
Dessa företag genererar närmre 2000 arbetstillfällen

Största privata arbetsgivarna:
1)
2)
3)
4)

Voith Papers Fabrics Högsjö
Stiftelsen Linden
Doktor.se Vingåkers Vårdcentral
Vingåkers Factory Outlet

43% av kommunens skatteintäkter kommer från privata företag.

Antal företag per bransch i Vingåkers kommun:
Jordbruk 27%
Bygg 14%
Handel 10%
Juridik/ekonomi 10%

Sysselsatta per bransch i Vingåkers kommun
Vård och omsorg 23%
Utbildning 17%
Tillverkning och utvinning 13%
ÅR
2020
2019
2018
2017
2016

1

Antal nystartade företag1
36 ST (26 AB 10 EF/KB/HB)
34 ST (15 AB 19 EF/KB/HB)
30 ST (16 AB 14 EF/KB/HB)
35 ST (21 AB 14 EF/KB/HB)
38 ST (22 AB 16 EF/KB/HB)

Rapport Nyföretagarcentrum
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Fokusområde 1: Samverkan
Ensam är inte alltid stark och tillsammans kan vi göra en stor skillnad. Idag saknas en stark
gemensam plattform för nätverkande bland våra företag utan flertalet egna kluster finns
runtom i bygden. Många företag önskar nätverkande men har svårt att sätta fingret på i vilken
form man vill ha det. Kommunen behöver arbeta med att möjliggöra och stimulera plattformar
för samverkan.
Mål: Skapa en gemenskap kopplad till Vingåkers näringsliv

Åtgärd eller aktivitet

Ansvarig

Vara öppna och generösa när företag vill samverka på olika sätt
Anordna frukost för näringslivet 2 ggr/år
Anordna branschmöten 2 ggr/år, gärna i samverkan med andra
Samarbeta med näringslivskontoren i KFV regionen för att tillsammans
skapa ett bra företagsklimat.
Stimulera entreprenörskap bla genom Starta Eget utbildning med NYC
Möjliggör för övriga aktörer att nå ut till Vingåkers näringsliv
Möten med näringslivsrådet 4 ggr/år
Medverka i relevanta regionala och nationella möten
Samverka skola/näringsliv
(VK=Vingåkers kommun, NA=Näringslivsansvarig, SB=Samhällsbyggnad)

VK
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Förväntade effekter:
➢ Stolthet
➢ Framtidstro
➢ Nya kontaktvägar
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Fokusområde 2: Marknadsföring
Genom att hylla och lyfta befintligt näringsliv skapar vi en stolthet i vår bygd. Vi skapar en
framtidstro för våra barn och ungdomar samt stimulera till företagande. Det är viktigt att
uppmärksamma när befintligt näringsliv växer då det stimulerar och motiverar andra. Vi tror på
ketchupeffekten.
Vi behöver också marknadsföra vårt ort för potentiella nyetableringar och på så vis driva orten
framåt. Arbeta med platsmarknadsföring.
Mål: Få Vingåkers näringsliv att växa såväl med befintligt näringsliv som med nyetableringar

Åtgärd eller aktivitet

Ansvarig

Lyft fram lokala ambassadörer
Annonsera vid speciella behov
Kontinuerligt bearbeta potentiella företag för nyetableringar
Vara aktiva i planeringen av mark för företagsetableringar
Marknadsföra och sälja mark, lokaler och tomter
Medverka i utnämningen av Årets Företagare och Årets Stöttepelare
Delta i lämpliga sammanhang för att marknadsföra kommunen
Arbeta med digital marknadsföring av Vingåker
Arbeta mot att snygga till infarterna för att stärka Vingåkers varumärke
Gå med i SBA för att höja ambitionen med att locka hit nyetableringar

VK
VK
NA
SB
SB
NA
VK
VK
SB
Politik

(VK=Vingåkers kommun, NA=Näringslivsansvarig, SB=Samhällsbyggnad)

Förväntade effekter:
➢
➢
➢
➢
➢

Ökade skatteintäkter
Fler arbetstillfällen
Stolthet
Framtidstro
Genom att uppmärksamma befintligt näringsliv skapas en företagarkänsla som blir en
attraktiv plats att bo och leva på.
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Fokusområde 3: Information
Vi använder den lilla kommunens fördelar såsom hög servicegrad, enkel samordning och korta
beslutsvägar. Internt arbetar vi aktivt mellan verksamheterna för att diskutera aktuella
utmaningar och frågeställningar som påverkar näringslivet. Hela organisationen strävar efter att
vara lösningsorienterade och kundorienterade. Vi strävar också efter att företagen ska få snabb
återkoppling vid kontakt
Mål: Informera, förenkla och återkoppla regelbundet till näringslivet

Åtgärd eller aktivitet

Ansvarig

Digitala nyhetsbrev 10 ggr/år
Uppdaterad hemsida
Aktivitet sociala medier
Säkerställa en god dialog med tydlig återkoppling både internt och externt
Företagsbesök
- Minst 6 st/år med KSO och kommunchef
- Enstaka företagsbesök utanför kommunen för omvärldsbevakning
- Ca 10 st/år övriga företagsbesök
Uppmärksamma nya företag i kommunen genom unika utskick
Dialog med media, sprida goda nyheter
Arbeta strukturerat med ”En väg in”
Genom SBA utföra NKI för att stämma av servicenivån till företagen.

NA
NA
NA
VK
NA

NA
VK
NA
NA

(VK=Vingåkers kommun, NA=Näringslivsansvarig, SB=Samhällsbyggnad)

Förväntade effekter:
➢ Bättre dialog ger en bättre Vi-känsla.
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Fokusområde 4: Lokal Ekonomi
Vingåkers näringsliv har en god spridning mellan de olika näringarna. Detta gör att Vingåkers
näringsliv inte är så sårbart då det finns många ben att stå på. Många av företagen är kunder till
varandra vilket stärker den lokala ekonomin och känslan.
Kommunen är en stor möjlig kund för många av företagen och vid upprepade dialoger med
näringslivet kommer ämnet upphandling upp. I den mån det går är det viktigt att kommunen
försöker stimulera den lokala ekonomin. Detta gör vi genom att hjälpa våra lokala företag att
göra rätt när det kommer till upphandling och tydligt visualisera när nya upphandlingar som kan
vara intressanta för lokala företag finns i pipeline. Vem som vinner upphandlingen kan
kommunen inte påverka men att våra lokala företag får vara med i matchen- det ska vi se till.
Mål: Stärka den lokala ekonomin

Åtgärd eller aktivitet

Ansvarig

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

NA

Bjud in till dialogmöten med lokala företag inför kommande upphandlingar
Delge information om kommande upphandlingar som kan vara intressant för det
lokala näringslivet
Arbeta med alla kommunens verksamheter för att främja det lokala näringslivet
Arbeta aktivt med Inköpsrådet
Inspirera och främja för en ökad vilja att handla lokalt

NA
NA
VK
NA
VK

(VK=Vingåkers kommun, NA=Näringslivsansvarig, SB=Samhällsbyggnad)

Förväntade effekter:
➢ Lokalt kretslopp
➢ Fler arbetstillfällen vilket leder till högre skatteintäkter
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1.

Inledning

Ur ”Vision för Vingåker 2020”

Vi har karaktär och historia

Småskalighet och närhet till hela världen är vår karaktär. Vår långa historia vilar på ett rikt
kulturliv och en tradition av jordbruk, handel och textilproduktion.

Vi tänker nytt

Nytänkare gör att medborgare, näringsliv och kommun finner lösningar som säkerställer vår
gemensamma framtid.
Vi söker och vågar pröva nya vägar: Vi är öppna för förändringar.
Avsikten med det näringslivspolitiska programmet är att utveckla ett främjande
arbetssätt i förhållande till det lokala näringslivet och att befrämja tillväxt lokalt
och regionalt genom att skapa ett så gynnsamt näringslivsklimat i Vingåkers
kommun som möjligt.
Näringslivsfrågorna skall ses som integrerad del i kommunens arbete och
uppdrag och skall beröra och omfattas inom samtliga av kommunens
förvaltningar och bolag. Att skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning är
en angelägenhet som berör oss alla och främjar kommunens utveckling och
välstånd.
Programmet skall ange riktlinjer och arbetsformer för samarbeten mellan
Vingåkers kommun, lokala näringslivet och företagarorganisationer1 i kommunen.
1.1. Mål
Syftet med programmet är att målen ska ha uppnåtts vid årsskiftet 2019 enligt
kommunens strategisk plan och verksamhetsplanen för kommunstyrelsen.
1.2 Ansvar
I kommunen ansvarar i första hand Kommunstyrelsen för att driva de
näringslivspolitiska frågorna i enlighet med programmet och en heltidstjänst som
näringslivsansvarig är vanligen den som i första hand är utförare och ansvarig för
att driva frågorna.
Varje år upprättas en verksamhetsplan där näringslivsarbetet i förhållande till det
näringslivspolitiska programmet beskrivs. Arbetet sammanfattas och följs upp
årsbokslutet samt löpande under varje år, vid minst tre tillfällen, och rapporteras
till Kommunstyrelsen i första hand.

Företagarna KFV, Västra Sörmlands Industriförening, Svenskt Näringsliv, Östsvenska
Handelskammaren, NyföretagarCentrum Västra Sörmland, Ung Företagsamhet, Coompanion
m.fl.
1
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2.

Planeringsförutsättningar

2.1 Arbetsmarknad och näringsliv
Vingåker har, jämfört med övriga landet, en större offentlig tjänsteverksamhet
och kommunen är den absolut största arbetsgivaren med ca 650 anställda. Även
de agrara näringarna sysselsätter en större andel än riket i övrigt. Vingåkers
näringsliv karaktäriseras av en förhållandevis stor andel tillverkningsindustri och
konfektionsindustrin var den dominerade näringen fram till slutat av 80-talet då
verksamheten flyttade utomlands.
Idag rymmer den före detta konfektionsfabriken en av landets största butiker för
fabriksförsäljning av märkeskläder. På samma område finns även
fabriksförsäljning av skor, keramik, glas och konditorivaror. Området är det mest
besökta turistmålet i Sörmland med omkring en halv miljon besökare varje år.
I dagsläget finns 561 registrerade företag i kommunen. De största privata
arbetsgivarna är Voith Papers Fabrics Högsjö med 250 anställda, därefter
Dammsdal med 150 anställda och sedan ovan nämnda Vingåkers Factory Outlet
med omkring 50 personer, Stiftelsen Linden har också 50 anställda följt av Silver
och Stål med 43 anställda, Ica Supermarket 42 anställda, Vytab och Bygg &
Schakt 36 anställda och LJ Åkeri 35 anställda. De 561 registrerade företagen i
kommunen genererar 1 728 arbetstillfällen sammanlagt. Notera dock att areella
näringar är oftast inte registrerade i företagsregistret pga. deras verksamhetsform.
Storleken på företagen i Vingåkers kommun speglar riket, dvs. det svenska
företagandet består nästan uteslutande av enmans och mikroföretag.
Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela
företagsstocken – även i Vingåker. Dessutom består 99,4 procent av det
svenska näringslivet av företag med 0-49 anställda, vilket stämmer även för
Vingåker. Detta betyder för Vingåkers kommun att av totalt 561 företag så är det
533 företag som har 9 eller färre anställda, dvs. enmans eller mikroföretag.
Andel och antal företag per storleksklass (inte inkl. landstinget) för Vingåker:
År 2014
Anställda Andel Vingåker (Riket 2013) Antal företag
Enmansföretag 0
75,58 % (73,91 %)
424
Mikroföretag
1-9
19,43 % (22,50 %)
109
Små företag
10-49
4,46 % (3,02 %)
25
Medelstora företag 50-249
0,36 % (0,48 %)
2
Stora företag
> 250
0,02 % (0,10 %)
1
Totalt
0 - > 250
100 %
561
Källa: ForReg och SCB: s Företagsdatabaser
Not: Antal Vingåkers företag per 2014-10-27 resp. riket 2013-11-30.
Not: I och med avrundning summerar andelar ej till exakt 100 procent.
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Styrkor:
 Textil, Bygg och Detaljhandel hör till de större branscher som går bra.
 Bygg ökar antalet anställda mest. Även Omsorg ökar liksom Verkstad.
 Tillväxten i jobb är snabbast inom Omsorg (från en obefintlig nivå), därefter
inom Bygg, Verkstad, Besöksnäring, Hälso/sjukvård och Detaljhandel.
Svagheter:
 Textilindustri har förlorat många jobb.
 Svagare position för Verkstad, Trä/möbel, Creative, Partihandel och
Besöksnäring.
 Negativ tillväxt i Textil, Trä/möbel, Areella och Logistik. (notera dock många
lantbruk inte AB och därmed inte inkl. i studien.)
 Företagstjänster är mycket liten.
Källa: Grufman Reje2 rapporten baserad på AB för åren 2007- 2012.

Viktigt att notera att Vingåkers kommun har 315 arbetsställen i arreella näringar.
Det betyder att Vingåkers kommun har 7 % av Sörmlands areella näringar, där
endast Trosa och Oxelösund har färre antal areella näringar i Sörmland. Däremot
procentuellt har Vingåkers kommun absolut högsta procentuella fördelningen
areella näringar i Sörmland med 32,4 %, jämfört med 16,9 % industrinäringar och
50,7 % tjänstenäringar.
Antal arbetsställen 2013 efter region och näringsgren (SNI 2007)*
Kommun/Region
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker
Södermanlands län
Riket

Areella
näringar
988
534
319
700
886
47
515
148
315
4 452
238 283

Industrinäringar

Tjänstenäringar

1 395
308
245
437
749
108
661
285
164
4 352
156 528

5 689
1 073
863
2 026
4 093
511
2 645
1 083
493
18 476
803 619

Totalt
8 072
1 915
1 427
3 163
5 728
666
3 821
1 516
972
27 280
1 198 430

*) exkl. näringsgren okänd
Källa: SCB Företagsregistret, dokumenterat på Regionförbundets hemsida.

Grufman Reje Management dokumenterar hur utvecklingen faktiskt sett ut när det gäller tillväxt,
ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och
ålderskategorier.
2
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Procentuell fördelning*
Kommun/Region

Areella
näringar

Industrinäringar

Tjänstenäringar

Totalt

Eskilstuna
12,2
17,3
70,5
100
Flen
27,9
16,1
56,0
100
Gnesta
22,4
17,2
60,5
100
Katrineholm
22,1
13,8
64,1
100
Nyköping
15,5
13,1
71,5
100
Oxelösund
7,1
16,2
76,7
100
Strängnäs
13,5
17,3
69,2
100
Trosa
9,8
18,8
71,4
100
Vingåker
32,4
16,9
50,7
100
Södermanlands län
16,3
16,0
67,7
100
Riket
19,9
13,1
67,1
100
*) exkl. näringsgren okänd
Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret, dokumenterat på Regionförbundets hemsida.
Senast uppdaterad: 2013-12-04

3.

Näringslivspolitiska programmet 2015-2019

Detta näringslivspolitiska program är en revidering av det tidigare programmet
för perioden 2012 – 2014. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program
2008 – 2011.
Nedan följer programmet i sin helhet vilket också är det innehåll som har
förankrats med tjänstemän, politiker och näringslivsråd för att beslut ska tas av
kommunfullmäktige.
Detta program kommer senare att utgöra grunden för den populärversion som
skall finnas i ett elektroniskt presentationsmaterial samt en lättillgänglig trycksak;
broschyr eller liknande för att på det sättet göra programmet tillgängligt och
enkelt att arbeta med.
3.1. Arbetsgruppen
Framtagandet av det näringslivspolitiska programmet Vingåkers kommun 20152019 har skett i samarbete med näringslivsrådet som består av företagare inom
branscher som handel, tillverkningsindustri, besöksnäringen, jordbruk, hälsa, mat
samt bank. Tjänstemän från kommunen har varit näringslivsansvarig samt
kommunchef, samhällsbyggnadschef och kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande samt oppositionsråd.
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4.

Regionala strategier och handlingsprogram

4.1. Sörmlandsstrategin 2020
Leva, växt, verka. Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner
och idéer i Sörmland. Det är visionen för det regionala utvecklingsarbetet i
Sörmland framtaget av Regionförbundet Sörmland. Utgångspunkten för
genomförandet av Sörmlandsstrategin 2020 är den gemensamma visionen, det
regionala arbetssättet och de fyra prioriterade målen varav mål 3 är Sörmland har
ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Strategier för Sörmland är att:
 Vi påverkar attityder till entreprenörskap.
 Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus.
 Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher.
Indikatorer för att följa utvecklingen inkluderar nyföretagande, konkurser och
bruttoregionalprodukt (BRP).
Regionförbundet har antagit för perioden 2013 – 2017 ett handlingsprogram för
Sörmland för ett hållbart näringsliv och en hållbar arbetsmarknad.
4.2. Innovationskraft Sörmland 2020
Ett starkt näringsliv och en hög grad av innovation och förnyelse beskrivs som
centrala frågor för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Ett sätt
att nå målet är att utveckla det regionala innovationssystemet. En regional
innovationsstrategi för Sörmland är framtagen av Regionförbundet Sörmland.
Fyra prioriterade målområden har identifierats:





Idébäraren i centrum.
Stark och öppen innovationskultur.
Innovation i befintliga företag och ökad kommersialisering.
Innovation i offentlig verksamhet.

Vingåkers kommun bör ta del av de möjliga insatser och projekt som denna
satsning innebär.
4.3. Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013 - 2023
Regionförbundet Sörmland prioriterar besöksnäringen som en viktig del av
näringslivet. Besöksnäringen ska fortsätta att utvecklas och skapa attraktions- och
konkurrenskraft för länet, dess destinationer och företag. År 2011 konstaterade
regeringen att turismen är på väg att bli Sveriges nya basnäring. Processen pågår,
som ska leda till att Sörmland blir en av de nya svenska destinationerna som
marknadsförs utomlands av Visit Sweden.
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Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023 har arbetats fram i
samarbete mellan företag, organisationer, kommuner och myndigheter från lokal
till regional nivå.
4.4. Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år
Vingåkers kommun satsar på besöksnäringen för att öka antalet besökare till
kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet ger
goda tillväxtmöjligheter inom den lokala besöksnäringsbranschen i form av
nyetableringar, nya arbetstillfällen samt inflyttning till kommunen. En strategi för
besöksnäringen har antagits för perioden 2013 – 2016 där ansvarsfördelning bör
klargöras tydligt mellan näringsliv och kultur & fritid.
4.5. Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014 2020

Länsstyrelsen Södermanland har uppdraget att stötta och följa utvecklingen av
kommersiell service på landsbygden, samt bistå bredbandsutbyggnaden.
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 för Södermanland ska bidra till lönsamma
och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande
djur och en modern landsbygd. Ett regionalt serviceprogram för Södermanlands
län 2014- 2018 har också tagits fram av Länsstyrelsen Södermanland.
Vingåker har för närvarande en äldre serviceplan och kommer att utarbeta ett
landsbygdsprogram för kommunen. En satsning på bredband har redan startat.
4.6. Kompetens
Det finns ett speciellt forum för kompetensfrågor under Regionförbundet
Sörmland. Dessa kompetensfrågor är kopplat till mål 1 i Sörmlandsstrategin
2020:
 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och
arbeta.
 Arbetsgivaren har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
Olika insatser initieras koncentrerat specifikt på 1. att alltför många elever inte
slutför sin grund- eller gymnasieutbildning med godkända betyg och 2 den stora
brist på kompetent arbetskraft som råder inom teknik-, naturvetenskap- och
vård- och omsorgsområdet.
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5.

Prioriterade områden

Grundläggande för allt näringslivsarbete som bedrivs av Vingåkers kommun är
en fortsatt hög serviceinriktad och positiv attityd från alla kommunens
medarbetare gentemot företagare. Det är fortfarande avgörande för att behålla
befintliga företag och även för att dessa skall utvecklas och på längre sikt
attrahera nya företag och nya etableringar.
Här följer beskrivning av de tre ovan nämnda delarna och deras innehåll och
betydelse i det näringslivspolitiska programmet för Vingåkers kommun 20152019.

5.1. Behålla befintliga företag









Vingåkers kommun erbjuder snabb, tillmötesgående och professionell service
med hög kvalitet till företag och verksamheter.
Vingåkers kommun stimulerar och skapar förutsättningar för stabilitet och
tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för olika företagsprocesser vid
olika skeenden, till exempel företagsexpansion, nyanställningar, nybyggnation
och innovationer.
Vingåkers kommun samarbetar kontinuerligt med att stärka och initiera
företagsnätverk av olika slag och både lokalt, regionalt och nationellt ge
kommunens företag en (underlätta, förenkla) god möjlighet att
omvärldsbevaka och följa med i utvecklingen.
Vingåkers kommun arrangerar kontinuerligt företagsträffar, seminarier och
kortare utbildningar för att på det sättet tillhandahålla ny kunskap och
möjlighet till samarbeten för företagare i kommunen.
Utveckla ett samarbete mellan skola och näringsliv för att höja ungas vilja till
studier och företagens möjligheter att rekrytera ny kompetens inom
kommunen.
Närhet och goda kommunikationer – infrastruktur med bredbandstäckning i
hela kommunen.

5.2. Utveckla nystartade och befintliga företag







Samordna projektmedel, projektansökningar och andra
utvecklingsmöjligheter för enskilda eller grupper och inom olika
samarbetsformer.
Att som offentlig verksamhet stödja vidareutveckling av idag befintliga
branscher.
Utveckla upphandlingar som i möjligaste mån stödjer lokala producenter och
företag.
Uppmuntra nytänkande och innovationer och stödja relevanta projekt.
Förbättra och vidareutveckla samarbetet mellan skola – näringsliv och
entreprenörskap.
Utveckla besöksnäringen i linje med lokal, regional och nationell strategi
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Entreprenörssatsningar riktat mot invandrare.
Implementera En väg in3 med kommunal företagslots för förbättrad service
för företagare i kommunen.

5.3. Attrahera nya företagsetableringar
Vingåkers kommun skall vara känd för att vara en näringslivsvänlig kommun som
attraherar företag/företagare genom att:
 Stödja befintliga företag i kommunen
 Tillhandahålla professionell service och handläggning
 God tillgänglighet – enkelt att få kontakt med kommunens politiska ledning,
kommunledning, näringslivsansvarig samt samhällsbyggnadsenheten med
bl.a. handläggare
 Aktivt kontakta etablerare
 Kontinuerligt satsa på och utveckla infrastruktur, tekniska förutsättningar för
bredband, mobila nät och kollektivtrafik
 Upprätthålla och förstärka samarbeten med företagsorganisationer och
näringslivskontoren i KFV regionen samt angränsande kommuner utanför
länsgränsen samt närliggande universitet och högskolor.
5.4. Vård och omsorg
Näringslivet, med näringslivsrådet i spetsen, har lyft fram hur viktigt det är att det
finns resurser för vård, skola och omsorg för etablerade och nyetablerade företag.
Ett starkt näringsliv lägger grunden till den befolkningstillväxt och de ökade
skatteintäkterna som behövs för att en kommun ska kunna erbjuda
konkurrenskraftig skola, vård och omsorg.



Företagare i Vingåker har hög kompetens inom områden som
specialpedagogik vård & omsorg m.m.
Hälsa och omsorg är generellt områden med stor tillväxtpotential.

Ansvaret för vårdens resultat och satsningar är dock socialnämndens
ansvarsområde.
5.5. Skolans särskilda betydelse för en företagsetablering och
fortsatt tillväxt.
Väl fungerande skolor ses som en framgångsfaktor för kommunen.
Näringslivsrådet betonar nödvändigheten att inkludera skola samt vård och
omsorg i det näringslivspolitiska programmet. Barn och unga i skolan är
kommunens framtid, vilket gör det viktigt att också i ett näringslivspolitiskt
program lyfta fram den goda skolan.
Komplettera konceptet Kommunal företagslots genom att implementera arbetssättet ”En väg
in” som innebär ökad tillgänglighet, snabbare handläggning och därmed förbättrad service för
företagare.
3
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För näringslivet är en bra förskola och grundskola viktigt för ökade
företagsetableringar och fortsatt tillväxt för kommunen.
Satsningar med entreprenörskap i grundskolan samt UF företagande på
gymnasienivå är några sätt för entreprenöriellt lärande.
Samverkan mellan näringsliv och skola med bl.a. praktikplatser eller liknande
satsning.

Ansvaret för skolans resultat och satsningar är dock barn och
utbildningsnämndens ansvarsområde.

6. Åtgärdsområden
Viktiga förutsättningar för ökad tillväxt i kommunen handlar mycket om
infrastruktur (speciellt förbättra v.52), bra skyltning, fler och rätt utbildad
arbetskraft samt bra boendemiljöer och kvalitet i skola, vård och omsorg.
Nedan är prioriterade åtgärdsområden:
6.1. Etablera
1. Kontinuerligt bearbeta potentiella företag för nyetableringar i Vingåkers
kommun.
2. Skapa goda förutsättningar för nyföretagande.
3. Revidera Översiktsplanen för Vingåkers kommun för att ta vara på
möjligheter för kommande etableringar.
4. Fastställa markpriser och användnings för olika etableringsområden.
5. Genom att marknadsföra och sälja mark, lokaler och tomter till
privatpersoner och företag.
6. Översyn av taxor och liknande kommunala avgifter, genom att om
möjligt ta ut något lägre avgifter än rikssnittet för att attrahera företag,
inflyttning.
6.2. Förbättra
1. Stimulera entreprenörskap och företagande.
2. Upprättande av handlingsplan samt 100-punktslista att göra, tillsammans
med näringsliv, kommunledning, förvaltningschefer och politiker.
3. Aktivt delta i och påverka berörda parter i frågor rörande fortsatt
utvecklad och tillgänglig infrastruktur (framför allt transporter, vägar och
tekniska lösningar för mobil- och bredbandskommunikation).
4. Utföra Insikt, eller liknande, rapport för att stämma av servicenivå till
företagen.
5. Innovativa servicelösningar för företag och medborgare på landsbygden.
6. Skapa och vidareutveckla bra boendemiljöer vilket är ett sätt att på sikt
förbättra personal- och kompetensförsörjningen.
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6.3. Dialog
1. Näringslivsrådet – bollplank och diskussionsforum som gör det enklare
för företagare att påverka Vingåkers utveckling.
2. Regelbundet träffa företagare i arrangemang som Stora Besöksdagen4,
eller med andra initiativ, hämta in åsikter från företagare.
3. Ta del av Grufman Reje5, eller liknande, studie av näringslivet.
4. Samarbeta med näringslivskontoren i KFV regionen för att tillsammans
skapa ett bra företagsklimat och de bästa förutsättningarna för en
framtida utveckling i regionen.
5. Förstärka samarbetet med det befintliga näringslivet med till exempel
seminarier, utbildningar, samverkansprojekt och företagsträffar.
6. Skapa mötesplatser och etablera nätverk för lokala och närliggande
företag.
7. Delta i regionala, nationella och globala tillväxt- och utvecklingsarbeten
6.4. Marknadsföring
1. Näringslivsrådet arbetar bl.a. med varumärket och genomför samt
utarbetar näringslivspolitiska programmet, deltar med någon representant
i marknadsföringsgruppen.
2. Förbättra skyltning inom hela kommunen samt delta i lämpliga
sammanhang för att marknadsföra kommunen.
3. Toppa sökord för webbens sökmotorer och göra oss lätta att hitta inom
till exempel etableringar, handel, kultur, kvalité och sjönära boende.

Stora Besöksdagen – för näringslivet i Vingåker - är ett arrangemang där tjänstemän och
politiker besöker ett stort antal företagare på en och samma dag för att förbättra
näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas synpunkter samt skapa
engagemang i utvecklingsarbetet.
5 Grufman Reje Management dokumenterar hur utvecklingen faktiskt sett ut när det gäller tillväxt,
ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och
ålderskategorier.
4
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7.

Mätbara resultat

För att mäta och få en uppfattning om i vilken omfattning det näringslivspolitiska
programmet och de kopplade insatserna varit framgångsrika eller inte, och i
vilken grad vi kan se förändringar skall följande mätningar, metoder och statistik
användas.
Uppnå indikatorer för mål 3 i Sörmlandsstrategin 2020
Mål 3 är Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv där indikatorer för att
följa utvecklingen inkluderar nyföretagande, konkurser och
bruttoregionalprodukt (BRP).
Förbättrade rankingplaceringar
Svenskt Näringsliv, SKL, Syna Tillväxtbarometer och andra liknande – finnas
med bland de 50 bästa
Analys och uppföljning
Fördjupad analys och uppföljning av Svenskt Näringslivs ranking internt bland
kommunens medarbetare och politiker, samt externt hos företagare för
upprättande av handlingsplan, 100-punktslista att göra. Utföra Insikt, eller
liknande, rapport för att stämma av servicenivå till företagen. Ta del av Grufman
Reje6, eller liknande, studie av näringslivet.
Ökat nyföretagande
Nyföretagarbarometern, SCB, Bolagsverket – minst 30 nyregistrerade företag per
år
Antal nya arbetstillfällen
Företagsregister, SCB, Arbetsförmedlingen, TEM
Tillväxt bland befintliga företag
Syna, SCB
Lönesumma genomsnitt kommunen
Statistik SCB
Befolkningsutveckling
Statistik SCB

Grufman Reje Management dokumenterar hur utvecklingen faktiskt sett ut när det gäller tillväxt,
ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och
ålderskategorier.
6
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8.

Avslutning

Under 2019 skall det näringslivspolitiska programmet revideras och uppdateras
inför kommande period, 2020 – 2023. Hur det skall genomföras bör bedömas vid
den tidpunkten eftersom många omständigheter kan komma att förändras. Ett
förslag är att åter sätta samman en lämplig arbetsgrupp av företagsrepresentanter,
aktuella tjänstemän och politiker från kommunen för att gemensamt arbeta fram
en ny version alternativt att revidera det då nuvarande programmet.

Suzan Östman Bäckman 2014-11-05
Näringslivsansvarig, Vingåkers kommun

Näringslivspolitiska programmet 2015 - 2019

Sidan 13 av 14

71

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

92 (xx)

Ks §

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

Förslag om nya valdistrikt i Vingåkers kommun.
Delegering av befogenhet att besluta om förbud att vistas på allmän plats för
att minska smittspridning
Kommunstyrelsens budgetunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

93 (xx)

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

94 (xx)

Ks §

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Månadsrapport Mars
Kommunstyrelsen

1
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Innehållsförteckning
1.1 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 3
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1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall
Mar 2021

Ack budget
Mar 2021

Avvikelse
mot budget
Mar 2021

Årsbudget
Mar 2021

Prognos Mar
2021

25 897

27 106

1 209

108 426

-2 900

Politik

1 542

2 264

722

9 056

-1 200

Kommunledningsadministration

1 419

1 327

-92

5 308

-1 250

Kommunikationsenheten

3 673

3 949

275

15 794

0

Ekonomienheten

9 418

10 082

664

40 239

50

HR-enheten

2 123

2 178

55

8 712

100

Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

7 723

7 307

-417

29 227

-600

Totalt visar kommunstyrelsens förvaltning +1 209 tkr jämfört med budget. Prognosen pekar på
ett underskott med - 2 900 tkr och i den summan ingår projektet kompetensbehov näringsliv med 1 200 tkr, vilket inte är budgeterat.
Politik visar ett utfall jämfört med budget + 722 kr. Årsprognos - 1200 tkr
Projektet kompetensbehov näringsliv har ingen budget. Kostnader tom mars är -283 tkr. Projektet
kan komma att kosta 1, 2 mkr. Projektet beräknas leda till kostnadsbesparingar som ligger inom
socialnämndens budget, försörjningsstöd.
I området politik ingår
Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse + 83 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelse Budgetavvikelse. +137 tkr.
Revision visar en budgetavvikelse på + 96 tkr.
Valnämnd Budgetavvikelse + 4 tkr. Medel finns budgeterade för eventuella arvoden och det som
måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 184 tkr. Verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med
Flen och Gnesta och där Flen sköter det operationella. Prognos + 100 tkr
KS-resurs. Budgetavvikelsen är + 500 tkr. Posten används bland annat till oförutsedda kostnader. Den
totala budgeten är 2 119 tkr och består av 1,5 mkr som ska användas till prioritet 1. möta upp
befolkningsantalet. 2. extra satsning för fler etableringar i kommunen. Beslut hittills av den
oprioriterade delen är 370 tkr. Därmed finns det 247 tkr kvar att besluta om.
Kommunledningsadministration utfall jämfört med budget är -92 tkr. Årsprognos - 1 250 tkr.
Kommunledningsadministration består av kommunchef, näringslivsansvarig samt strateger inom
Kris- och beredskap, brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa. Dessutom ingår kostnader
för ferieanställda.
Budgetavvikelse tom mars 2021 för näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa är + 130 tkr.
Budgetavvikelse för ferieanställda pekar mot ett överskott på + 350 tkr.

3
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Kommunchefens budgetavvikelse är -222 tkr. I utfallet ingår en besparing för kommunstyrelsens
förvaltning på -1 349 tkr. Utredning av lokalvård beräknad kostnad - 300 tkr.
Kommunikationsenheten visar ett utfallet jämfört med budgeten på +275 tkr. Årsprognosen är
0 tkr
Det nuvarande överskottet kan komma att behövas till att täcka dubbel bemanning några veckor med
anledning av introduktioner/överlämning. Dessutom har ett nytt system köpts in på kommunikation
vilket kommer att belasta budgeten.
Nedan visas de olika ansvaren inom enheten.
Kommunikationschef. Utfall visar -65 tkr. Här ingår bl.a. alla personalkostnader inom enheten.
Kommunikation. Utfall + 65 tkr. Här återfinns marknadsföringskostnader, VFD, webbdrift mm
Nämndservice. Utfall + 60 tkr. Här finns bl a kostnader för frakt, sekretesstunnor, kaffe och
passerhantering.
IT. Utfall + 165 tkr. Den central IT-driften.
Telefoni. Utfall + 50 tkr. Här finns kostnader för telefon, växeln och samverkansavtal med
Katrineholm och Flen inom telefoni.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att sätta Vingåker
på kartan. T ex Smart landsbygd, varumärkesbearbetning, våra nybyggnationer, Säfstaholms slott,
mässor, aktiviteter och verksamhetsbeskrivningar/berättelser i olika former och kanaler. Återstående
medel är 257 tkr.
Ekonomienheten redovisar totalt inklusive bidrag och avgifter efter mars ett utfall på + 664 tkr
jämfört med budget. Årsprognosen pekar på +50 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar. Ekonomi- och upphandling samt Bidrag och avgifter
Se nedanstående områden/ansvar:
Ekonomichef. Utfallet är +35 tkr jämfört med budget. Prognos för helåret beräknas i nuläget innebära
att budgeten håller. Utfallet är beroende av de kostnader som eventuellt hänger samman med projektet
gällande fastighetsbolagens inträde i kommunens ekonomisystem och om det tillförs någon budget
eller inte för detta. Beslut kommer att tas under hösten och kostnaderna ska uppskattas i det projekt
som drar igång under våren.
Ekonomienheten. Utfallet jämfört med budget är +32 tkr, kostnader för löneökningar tillkommer från
och med april. Årsprognos 0 tkr.
Upphandling. Utfallet är + 47 tkr. och hänger samman med att kostnaderna debiteras kvartalsvis i
efterskott. Prognos 50 tkr. Intäkter som avser bolagens köp av timmar från Telge för kvartal 4 2020
har fakturerats och tillgodoförts 2021.
Totalt visar Ekonomi- och upphandling ett överskott på + 114 tkr. Prognos 50 tkr.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 550 tkr. Hittills inga indikationer på några andra kostnader än i
enlighet med budget. Utfallet hittills borde ha periodiserats då flera av kostnaderna ännu inte inträffat.
Total prognos för Bidrag och avgifter uppgår till +0 tkr.
HR redovisar en avvikelse mot budget med + 55 tkr. Årsprognos för HR-enheten är + 100 tkr.
De fackliga kostnaderna är högre än budgeterat på grund av pandemin, framförallt Kommunal har
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nyttjat mer facklig tid under pandemin. De fackliga kostnaderna prognostiseras bli 200 tkr högre än
budgeterat under helår 2021. På grund av återhållsamhet inom övrig verksamhet bör balansera upp
underskottet för de fackliga kostnaderna, årsprognosen för HR-enheten ligger på + 100 tkr.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, återstående medel är 520 tkr. Kommunstyrelsen
har avsatt öronmärkta medel år 2016 för att stärka arbetsgivarvarumärket och samordna
rekryteringsprocessen. Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är
185 tkr.
Cirka 300 tkr av dessa återstående projektmedel har nyttjats som uppmuntran till personalen i
samband med jul, fakturering pågår.
Område Kultur &samhällsbyggnad visar ett utfall jämfört med budget med -417 tkr.
Årsprognosen är -600 tkr jämfört med budget.
Underskottet beror framförallt på saknade intäkter på Mat & Måltider. Dels intäkter som ännu inte är
bokförda, men också minskade försäljningsintäkter till följd av Corona som förhoppningsvis vänder
under året. Enheten arbetar även med en besparing under året på 600 tkr, där åtgärder ännu inte
genomförts. Enhetens interna intäkter har minskat kraftigt jämfört med 2020, och ytterligare åtgärder
behöver genomföras för att få en ekonomi i balans.
Övriga verksamheter inom området kultur & samhällsbyggnad följer budget.
Investeringar
Kommunstyrelsens har för år 2021 ett budgeterat beslut på 11 410 tkr. De senaste årens erfarenheter är
att organisationen har resursmässigt svårt att göra av med alla medel och därför menar förvaltningen
att det är onödigt att prioritera bort behov ända ner till den beslutade ramen. Risken att organisationen
gör av med mer medel än den tilldelade ramen är ändå mycket liten. Kommunstyrelsen får vid i stort
sett varje sammanträde en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt
sett håller sig inom ramen.
Ramen för år 2021 uppgår till 9 145 tkr, men budgetsumman är 11 410 tkr och överstiger alltså ramen
med 2 265 tkr

KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2021, KS § 12, 2021-01-25

Totalbelopp budget, tkr

Utfall mars tkr

Återstår, tkr

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

17

683

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm

600

Dagvattendikning,

500

Datainvestering

600

600

1 450

1450

Digitala vägskyltar
Digitalisering,
Kommunikationsenheten
Digitalisering skolan

350

600

38

10

462

340

1 400

1 400

Inventarier, konferenser,
slottet mm

120

120

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

140
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KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2021, KS § 12, 2021-01-25

Totalbelopp budget, tkr

Tekniskas område
(maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

Parker & rekreatinsområden
(lek, bad, park &
utsmyckning

2 250

Utfall mars tkr

Återstår, tkr
2 850

62

2 188

Trygghetsvandringar

200

200

Kök och restauranger

150

150

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

100

TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

11 410

127

11 283

Kommunfullmäktige har inför år 2021 beslutat om extra asfalt med 3 228 tkr för investeringar
synnerliga skäl och som kommunstyrelsen bevakar.
Inom synnerliga skäl finns resterande belopp för Slottskolprojektet som är kopplat till den nya
fritidsgården med 42 tkr och som belastar år 2021.
Kommunstyrelsen följer olika projekt som finns inom förvaltningen och som inte belastar årets
resultat, men som påverkar kommunens likviditet.

KFbeslutat
totalbelopp

Utfall
tom
2020

Utfall
2021

Återstår
totala
medel

Prognos
återstående
utgift 2021

Prognos
avvikelse
mot
budget

§ 24 18/4-16 Sluttäckning
av deponin

6 500

31 611

226

31 837

0

25 337

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 24 18/4-16 Bygga ny
ÅVC

0

0

0

0

10 000

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

100801 Detaljplan
Sävstaholms sl

0

-102

-149

-251

-251

109386 Detaljplan Loke
4, Loke forts

0

-55

0

-55

-55

109388 Detaljplan
Storgölet Baggetorp

0

-142

-16

-158

-158

101712 (2820) Ökat
bostadsbyggan

0

3 689

3 689

0

100725 Rehabprojekt

0

185

185

0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

0

Kommentar
prognos

6
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KF Projekt
Likviditetspåverkande

KFbeslutat
totalbelopp

100730
Kommunikationsprojektet

Utfall
2021

Återstår
totala
medel

289

-32

257

0

-216

40

0

331

0
0

100752 Sociek utveck
kommuner

0

256

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

331

100761örstudie byahus
Läppe

-186

-56

-242

Prognos
återstående
utgift 2021

Prognos
avvikelse
mot
budget

Utfall
tom
2020

100762 Bubblan

0

-590

589

-1

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

229

0

229

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

714

-194

520

0

SUMMA

6 500

36 229

152

36 381

0

Kommentar
prognos
Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.

34 873

7
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

95 (xx)

Ks §

KS 2021/9

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Rapporten redovisas på varje sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport 2021-04-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

96 (xx)

Ks §

Begäran om entledigande som ledamot i Vingåkers
kommunala funktionsrättsråd och val av ny ledamot
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Lars Nilsson (S) från sitt uppdrag som ledamot i
Vingåkers kommunala funktionsrättsråd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att välja xx som ledamot i Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd efter Lars Nilsson (S).
Sammanfattning
Lars Nilsson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen. Lars Nilsson har också haft uppdrag som ledamot i
Vingåkers kommunala funktionsrättsråd. Rådet ska dels bestå av
kommunrepresentanter, dels av Vingåkers föreningar för personer med
funktionsnedsättning. Socialnämnden och kommunstyrelsen ska utse tre ledamöter
vardera.
Beslutsunderlag
Begäran 2021-04-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

97 (xx)

Ks §

KS 2021/212

Plan för minskad nedskräpning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar plan mot nedskräpning.
Sammanfattning av ärendet
I Vingåkers kommuns avfallsplan 2018–2022 redovisas fem utvalda fokusområden,
där nedskräpning är ett prioriterat fokusområde. Mål 10 i avfallsplanen lyder:
”Nedskräpningen ska minska i kommunerna” och åtgärd 10:1 i avfallsplanen innebär
att ta fram en plan mot nedskräpning.
Planen har 4 mål:
1. Uppmärksamma och uppmuntra användning av papperskorgar
2. Minskad nedskräpning genom kommunikationsinsatser anpassade till olika
målgrupper
3. Fortsätta arbete med håll Vingåker rent
4. Genomföra årlig skräpmätning
Syftet med planen är att nedskräpningen ska minska i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-10
Plan för minskad nedskräpning
Beslutet skickas till
Folkhälso- och hållbarhetsstrateg
Samhällsbyggnadschef
Chef för tekniska enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

84

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-10
Handläggare

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

KS 2021/212

Plan för minskad nedskräpning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
1. Anta plan mot nedskräpning
Sammanfattning av ärendet
I Vingåkers kommuns avfallsplan 2018–2022 redovisas fem utvalda fokusområden,
där nedskräpning är ett prioriterat fokusområde. Mål 10 i avfallsplanen lyder:
”Nedskräpningen ska minska i kommunerna” och åtgärd 10:1 i avfallsplanen innebär
att ta fram en plan mot nedskräpning.
Planen har 4 mål:
1. Uppmärksamma och uppmuntra användning av papperskorgar
2. Minskad nedskräpning genom kommunikationsinsatser anpassade till olika
målgrupper
3. Fortsätta arbete med håll Vingåker rent
4. Genomföra årlig skräpmätning
Syftet med planen är att nedskräpningen ska minska i kommunen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen med stöd av
Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsgruppen för kommunens avfallsplan vilket
består av tjänstemän från Flen, Katrineholm, Vingåker och Sörmlands vatten som
arbetar med miljöstrategiska frågor. Personal från Tekniska har varit delaktiga i
framtagningen av planen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en
tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna och leder till att skador på
människor och djur minskar.
Nedskräpade miljöer bidrar till en upplevelse av otrygghet, att minska nedskräpningen
är därmed ett led i att öka tryggheten i offentliga miljöer. Genom att implementera ett
strategiskt arbetssätt kan nedskräpning minskas.
Förvaltningens ståndpunkt
En plan över insatser för minskad nedskräpning kan bidra till att frågan om
nedskräpning lyfts upp som en strategisk och förebyggande fråga som kan leda till
effektivisering och spara resurser.
Ekonomiska konsekvenser
Budget för insatserna tas inom ram för budget. Största kostnaden går inom ramen för
investeringsmedel hos samhällsbyggnadsförvaltningen vilket är 70 tkr
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Plan för minskad nedskräpning
Beslutet skickas till
Folkhälso- och hållbahetsstrateg
Samhällsbygnadschef
Chef för tekniskaenheten

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

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

Kan man minska nedskräpningen i
kommunen kan det sänkta kostnader för
exempelvis tidsåtgång för skräpplockning,
investeringskostnader för maskiner avsedda
att ta upp skräp och transporter.

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

Skolan är en viktig del i arbetet mot
nedskräpning för att sprida kunskap om
ämnet samt hur man ska hantera avfall.
Många skolor och förskolor brukar vara med
i Håll Sverige rents- skräpplockardagar.

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

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

Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar
för turism och lokalt näringsliv, ger en
tryggare och trevligare miljö för
kommuninvånarna och leder till att skador på
människor och djur minskar.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Till 2030 ska vi minska städernas negativa
påverkan per person, bland annat genom att ta
hand om vårt avfall på ett hållbart sätt samt
minska mängden avfall genom återvinning och
återanvändning
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Föroreningar i havet är vanliga och skräp i form
av engångsförpackningar av plast är ett vanligt
inslag i den marina miljön.

En av det vanligaste skräpet i världen är
cigarettfimpar. Fimparna läcker ut giftiga
kemikalier i naturen och vatten. Många djur äter
upp fimparna och både djur och natur förgiftas.

91

vingaker.se

8 (9)

92

vingaker.se

9 (9)

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

Nej ☐

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

Alla barn mår bra av att leva i ett samhälle fritt från nedskräpning.

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

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

Insatser mot nedskräpning kan gynna alla individer.

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

Att arbeta med att minska nedskräpning är viktigt för ett hållbart samhälle för
alla som växer upp i kommunen och för att vi ska säkerställa att det finns goda
förutsättningar att leva ett gott liv i kommunen i framtiden.
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Plan för minskad nedskräpning
Kommunstyrelsen
Flik xx
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Bakgrund och syfte
I Vingåkers kommuns avfallsplan 2018–2022 redovisas fem utvalda fokusområden, där nedskräpning är ett
prioriterat fokusområde. Mål 10 i avfallsplanen lyder: ”Nedskräpningen ska minska i kommunerna” och åtgärd
10:1 i avfallsplanen innebär att ta fram en plan mot nedskräpning.
Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken till exempel fimpar,
snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar, engångsgrillar, glas och pantflaskor. Ett strategiskt
arbete mot nedskräpning innebär positiva effekter för kommunen eftersom städinsatser medför betydande
kostnader för kommunen och skattebetalarna varje år, pengar som skulle kunna användas till annat.
Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö
för kommuninvånarna och leder till att skador på människor och djur minskar.
Nedskräpade miljöer bidrar till en upplevelse av otrygghet, att minska nedskräpningen är därmed ett led i att öka
tryggheten i offentliga miljöer. Genom att implementera ett strategiskt arbetssätt kan nedskräpning minskas.
Kunskap om mängd och sammansättning av skräp på olika platser underlättar bland annat planering av
infrastrukturen med papperskorgar, städinsatser och andra lösningar på effektivt sätt.
Målet och syftet med planen är att nedskräpningen ska minska i kommunen.
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Agenda 2030
Arbetet med att minska nedskräpning ligger i linje med Vingåker arbete med Agenda 2030.
Till 2030 ska vi minska städernas negativa påverkan per person, bland annat genom att ta hand om vårt avfall på
ett hållbart sätt samt minska mängden avfall genom återvinning och återanvändning. Föroreningar i havet är
vanliga och skräp i form av engångsförpackningar av plast är ett vanligt inslag i den marina miljön. Genom
utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att
skydda planeten1. En av det vanligaste skräpet i världen är cigarettfimpar. Fimparna läcker ut giftiga kemikalier i
naturen och vatten. Många djur äter upp fimparna och både djur och natur förgiftas. 80 procent av allt skräp som
finns i den svenska stadsmiljön består av tobaksrelaterade produkter2.

Nulägesrapport
Enkät Avfallshantering 2019
Resultat av enkät om Avfallshantering 2019 utför av Sörmland Vatten och Avfall AB visar att 35% av
vingåkersborna tycker delvis att nedskräpning är ett problem. Ungefär lika många av vingåkersborna tycker att
nedskräpningen delvis har ökat sedan året innan. 30% tycker att kommunen delvis behöver öka åtgärder mot
nedskräpning. Det områden som invånarna tycker är mest skräpiga är längs bilvägar och vid
återvinningsstationer. Deltagarantalet i undersökningen var 160 stycken, vilket motsvarade 53% av det enkäter
som skickades ut.

1

Glokala Sverige Arbetsbok, 2019. Agenda 2030. Ett material från Glokala Sverige. https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf
2
Håll Sverige rent. Värsta skräpet. https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/samlade-fakta-omskrap/varsta-skrapet-fimpen (hämtad 2019-09-26)
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Kommunens uppdrag
Skräpplockning är en arbetsuppgift som pågår flera dagar i veckan, året runt. Detta ingår i kostnaden för arbetet
med skräpplockning i kommunen:
• Tidsåtgång skräpplockning för hand
• Tidsåtgång skräpplockning med maskiner
• Investeringskostnader för maskiner avsedda att ta upp skräp
• Ev. siktnings-/sorteringskostnader
• Transporter
• Omhändertagande

Håll Sverige rent
Vingåkers kommun engagerar sig varje år i kampanjen ”Vi håller rent” som anordnas av Håll Sverige Rent.
Kampanjen vänder sig främst till skolor och förskolor för att uppmuntra klasser att gå ut och plocka skräp
tillsammans. Håll Sverige Rent bjuder på skräpplockarmaterial (vanligtvis plastpåsar och något typ av pyssel).
Engagemanget för kampanjen i Vingåkers skolor och förskolor har varit stort och ökat varje år. 2019
samarbetade skräpplockare från tekniska med klasserna vilket var uppskattat.
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Skräpmätning 2019
Skräpmätningen gjordes på måndagen den 25 maj 2019. Nio platser valdes ut i Vingåkers tätort. Platserna hade
blivit städade på fredagen veckan innan vilket betyder att skräpet till stor del tillkommit under en helg. Det var
en ”vanlig” helg utan särskilda aktiviteter i tätorten.
Skräpmätning i kommunen visar att det finns 0,89 skräp per 10 m 2 på dom områdena vi mätte. Totalt fann vi
1397 stycken fimpar, 155 stycken snus och 1214 stycken övrigt skräp. Området vi mätte var sammanlagt ca
31 480 m2 och fanns i centralorten.

Vingåkers resultat av skräpmätning i antal skräp:
Ica parkeringen (ca. 3 429 m2)
69 fimpar
14 snus
87 övrigt

Bondegatan ( ca. 3 572 m2)
145 fimpar
21 Snus
63 övrigt

Köpmansgatan (ca. 2 911 m2)
203 fimpar
30 snusar
62 övrigt

Långparken (ca 4 126 m2)
67 fimpar
7 snus
167 övrigt
Bussplan (ca 2 163 m2)
278 fimpar
25 snus
174 övrigt

Konsumparkeringen (ca. 2 017 m2)
224 fimpar
9 snus
99 övrigt
Järnvägsparken (ca. 4 433 m2)
231 fimpar
13 snus
167 övrigt

Tennisparken (ca. 7 816 m2)
102 fimpar
6 snus
348 övrigt
Järnvägstunneln (ca. 1 013 m2)
78 fimpar
30 snus
46 övrigt

Övrigt skräp består av plast, papper, småskrot med mera. Biologiskt avfall så som exempelvis äppleskrott
räknades inte med då det inte har samma skada på naturen då den snabbare bryts ner. Det biologiska avfallet kan
dock bidra till att platser upplevs mer skräpiga och kan även locka till sig skadedjur.

Skräpmätningen visar att Vingåker ligger under rikssnittet för mindre tätorter enligt Håll Sverige rents statistik.
Eftersom Vingåker är en landsbygdskommun och många av det kommuner som räknas in som ”småorter” är
större orter än Vingåker med annan typ av infrastruktur. Det kan därför vara mer givande att jämföra
skräpmängden över tid i Vingåker än att jämföra sig med andra orter. Flest fimpar hittades på bussplan, flest
snus i järnvägstunneln samt på Köpmansgatan och flest övrigt skräp låg i Tennisparken.
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Plan
Mål 1. Uppmärksamma och uppmuntra användning av papperskorgar
Åtgärder
1.1 inköp av Big belly
1.2 papperskorgar målade
av skolbarn
1.3 Fotsteg i riktning mot
pappers-korgar

Huvudansvar
Kultur och
samhällsbygnadsförvaltningen –
Tekniska enheten

Budget
Inom ramen för investeringsmedel 70 tkr

Mål 2. Minskad nedskräpning genom kommunikationsinsatser anpassade till olika
målgrupper
Åtgärder
Kommunikation till följande
målgrupper:
- Ungdomar
- Rökare och snusare
- Allmänhet
Och information på olika
språk

Huvudansvar
Kommunledningsförvaltningen

Budget
Inom ram för miljösamordning.

Mål 3. Fortsätta arbete med håll Vingåker rent
Åtgärder
3.1 Utveckla befintliga
skolaktiviteter
3.2 Ta fram förslag på
aktiviteter för allmänheten
för 2021

Huvudansvar
Kommunledningsförvaltningen

Budget
Inom ram för miljösamordning

Mål 4. Årlig skräpmätning
Åtgärder
4.1 Göra skräpmätning på
nio platser i tätorten
4.2 Kommunicera resultat
av skräpmätning

Huvudansvar
Kommunledningsförvaltningen

Budget
Inom ram

Beskrivning av åtgärder
Mål 1. Uppmärksamma och uppmuntra användning av papperskorgar
Genom att uppmärksamma papperskorgarna och ”knuffa” personer i rätt riktning kan man minska nedskräpning.
Detta kallas för ”nudging”, vilket innebär att implementera åtgärder som gör det lättare för individer att göra en
beteendeförändring. I detta fall vill vi leda uppmärksamheten åt papperskorgar för att påminna och locka
personen till att använda dessa istället för att slänga skräp på marken.
1.2 Inköp av Big belly
Solcellsdrivna smarta papperskorgar med inbyggd komprimator, sensorer som skickar notifikation när det är
dags för tömning samt mäter aktivitet. Det finns flera olika varianter av big belly. När det kommer till dessa
papperskorgar finns det stor möjlighet att designa efter vårt behov, både utseendemässigt och funktion.
Exempelvis kan vi involvera allmänheten i att ta fram ljudeffekter och designa utsidan. Allt för att göra det
roligare och lättare att göra rätt. Vår grannkommun, Katrineholm har en Big belly i centrala stan som man är
nöjd med. Priset ligger på ca 60 000.
1.2 Papperskorgar målade av skolbarn
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Den här åtgärden gjordes våren 2020 Marmorbynsskola, vi hoppas på att fler skolor kan ha möjligheten att måla
papperskorgar när det är dags att sätta upp fler eller byta ut gamla.

1.3 Fotsteg i riktning mot pappers-korgar
Göteborgs stad utförde ett experiment där man testade olika nudging- metoder för att uppmärksamma vart man
ska slänga sitt skräp och fimpa sin fimp. Testet visade att det var 70% större chans att personerna använde sig av
papperskorgarna och askkopparna när dom uppmärksammades med markdekaler och skyltar. Markdekaler
fungerade bäst på kort sikt och är därför bäst att använda under evenemang eller när det är många besökare (så
som under sommarmånarna i Vingåker). Skyltar och färgglada papperskorgar/askkoppar är en åtgärd som ger
resultat på längre tid.

Mål 2. Minskad nedskräpning genom kommunikationsinsatser anpassade till
olika målgrupper
Återkommande riktad information om nedskräpning och dess effekter bör genomföras kontinuerligt. Olika
målgrupper kommunicerar på olika sätt och informationen måste anpassas utifrån det om vi ska kunna nå så
många som möjligt. Exempelvis fångas ungdomars intresse mer av information kopplat till klimat och miljö
medan småbarnsföräldrar bryr sig om sin närmiljö och fimpar på lekplatserna. För bästa effekt bör vi därför
anpassa informationen efter målgruppens intresse och hur vi kan nå ut till dom.
Dessa målgrupper har valts ut för arbetet med riktad information:
-

Ungdomar
Rökare och snusare
Utrikesfödda invånare
Allmänhet

Mål 3. Fortsatt arbete med håll Vingåker rent
Håll Sverige rent är en ideell organisation som bland annat arbetar med att ta fram konkreta verktyg för
kommuner, skolor, företag, politiker och andra samhällsaktörer för att de ska kunna bidra till att minska
nedskräpningen. Dom erbjuder gratis material till förskolor och skolor till skräpplockardagar.
Många av skolorna och förskolorna i Vingåker är engagerade i Håll Vingåker rent och genomför
skräpplockardagar. Kommunen har gått in och sponsrat med skyddshandskar till barnen som är med och plockar
skräp. Det finns möjlighet att utveckla stödet till skolorna för att uppmuntra fler skolor att delta.
3.2 Ta fram förslag på aktiviteter för allmänheten för 2021
I syfte att uppmärksamma nedskräpning och inspirera till beteendeförändringar kan kommunen arrangera
aktiviteter så som exempelvis skräpplockardagar, skräputställningar, föreläsningar och tävlingar.

Mål 4. Årlig skräpmätning
4.1 Göra skräpmätning på nio platser i tätorten
Med stöd av tekniska enheten bör vi årligen göra skräpmätningar på samma plats och under samma tid på året.
Mätningen 2019 gjordes i slutet av maj vilket var en bra månad då vädret började bli varmare och fler vistades
ute, men semestertiderna hade ännu inte börjat vilket betyder att det flesta hade samma rutiner som övriga tid på
året och sommargästerna hade ännu inte kommit. Under 2020 gjordes ingen skräpmätning som konsekvens av
Coronapandemin som lett till omprioritering bland arbetsuppgifter på strategiskt håll.
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4.2 Kommunicera resultat av skräpmätning
Att kommunicera resultatet av skräpmätning till allmänheten och till politiken är ett bra sätt att synliggöra
frågan.

Uppföljning och återrapportering av åtgärder
Uppföljning och återrapportering görs i samband med att resultat av skräpmätningen redovisas.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

98 (xx)

Ks §

KS 2021/211

Efterskänkning av arrende för Partens AB
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka arrendet till Partens AB året 2021 med
10. 500 kr.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktige 2020-04-20 Kf § 27 KS 2020/232 togs beslut att;
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att vid behov
efterskänka hyra för arrenden samt lokaler för företag och lokala föreningar,
efter en individuell prövning i varje enskilt fall, så länge behovet är påkallat,
Partens AB, Joan´s Café & Bistro, inkom 2021-03-08 med en önskan om att
Vingåkers kommun efterskänker restaurangens arrende för deras uteservering på
Skräddartorget.
Partens AB menar att restaurangen drabbats hårt av intäktsbortfall till följ av Covid19.
Partens AB ansöker om efterskänkning av arrendet 2021 med 10 500
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-18
Beslutet skickas till
Partens AB
Näringslivsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-18
Handläggare

Susanna Oom Samuelsson
0151-19192
Susanna.samuelsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/211

Efterskänkning av arrende för uteservering, Partens
AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. att efterskänka arrendet till Partens AB året 2021 med 10 500 kr
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktige 2020-04-20 Kf § 27 KS 2020/232 togs beslut att;
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att vid behov
efterskänka hyra för arrenden samt lokaler för företag och lokala föreningar,
efter en individuell prövning i varje enskilt fall, så länge behovet är påkallat,
Partens AB, Joan´s Café & Bistro, inkom 2021-03-08 med en önskan om att
Vingåkers kommun efterskänker restaurangens arrende för deras uteservering på
Skräddartorget.
Partens AB menar att restaurangen drabbats hårt av intäktsbortfall till följ av Covid19.
Partens AB ansöker om efterskänkning av arrendet 2021 med 10 500 kr.
Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
Restaurangnäringen är en av de branscher som drabbats hårdast till följd av pandemin.
Åtgärden är viktig för att stödja det lokala näringslivet under dessa tuffa tider och även
om de ekonomiska effekterna inte är stora så finns ett stort symbolvärde.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är uteblivna intäkter om 10 500 kr.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

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

Ett välmående näringsliv ger skatteintäkter
som gynnar den kommunala ekonomin

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

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

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

Ett levande restaurangliv bidrar till bygden är
aktiv.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Ett välmående näringsliv bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Ett välmående näringsliv bidrar till detta mål.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

2021-04-26

Ks §

99 (xx)

KS 2021/104

Svar på remiss från Finansdepartementet Promemoria
Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Från Finansinspektionen har Vingåkers kommun bjudits in att lämna synpunkter på
remissen gällande Promemoria Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet med förslaget är att
kommuner och regioner med svag ekonomi ska kunna genomföra omstruktureringsoch effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.
Förslaget innebär ett ansökningsförfarande för att erhålla bidraget. Ansökan ska
innehålla flera olika uppgifter och bidraget har också krav på verkställighet av
åtgärder. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig. Kommuner med en svag ekonomi
och en skattesats som ligger över den genomsnittliga skattesatsen i riket är prioriterade
för detta bidrag. Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett svar med flera
synpunkter, men ställer sig i stort positiv till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-17
Svar på remiss från Finansdepartementet ”Promemoria – Tillfälligt statsbidrag till
vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans”,
FI2021/00551
Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-17

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2021/104

Svar på remiss från Finansdepartementet
Promemoria Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner
och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi
i balans
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Från Finansinspektionen har Vingåkers kommun bjudits in att lämna synpunkter på
remissen gällande Promemoria Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet med förslaget är att
kommuner och regioner med svag ekonomi ska kunna genomföra omstruktureringsoch effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.
Förslaget innebär ett ansökningsförfarande för att erhålla bidraget. Ansökan ska
innehålla flera olika uppgifter och bidraget har också krav på verkställighet av
åtgärder. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig. Kommuner med en svag ekonomi
och en skattesats som ligger över den genomsnittliga skattesatsen i riket är prioriterade
för detta bidrag. Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett svar med flera
synpunkter, men ställer sig i stort positiv till förslaget.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichef. Information och avstämning har
skett med kommunens ledningsgrupp.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Från Finansdepartementet har Vingåkers kommun bjudits in att lämna synpunkter på
förslaget och materialet i promemorian gällande ett riktat tillfälligt statsbidrag till
vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet
med förslaget är att dessa kommuner och regioner ska kunna genomföra
omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och god
ekonomisk hushållning. Förslaget innebär att kommuner och regioner måste ansöka
om att erhålla bidraget. Ansökan ska innehålla flera olika uppgifter och bidraget har
också krav på verkställighet av åtgärder. Som argument för ansökningsprocessen
anges att kommuner och regioner som ansöker om bidrag för att vidta åtgärder
rimligtvis är mer motiverade att genomföra de åtgärder som krävs. Kommunen kan bli
återbetalningsskyldig. Kommuner med en svag ekonomi och en skattesats som ligger
över den genomsnittliga skattesatsen i riket är prioriterade för detta bidrag.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på remissen. Några
frågetecken föreligger som förvaltningen anser behöver tydliggöras. I stort anser
kommunledningsförvaltningen att det är ett bra förslag och föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att anta svaret och att skicka det vidare till
Finansdepartementet.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Vingåkers kommun kommer att kunna söka det tillfälliga riktade
statsbidraget för omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder. Kommunens
skattesats (33,50) överstiger den genomsnittliga skattesatsen för riket (32,27).

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Svar på remiss från Finansdepartementet ”Promemoria – Tillfälligt statsbidrag till
vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans”,
FI2021/00551
Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Svaret på remissen i sig bidrar inte till målen,
men införandet av det tillfälliga statsbidraget
syftar till att bidra till en ekonomi i balans
samt god ekonomisk hushållning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Beslutet i sig att anta svaret på remissen bidrar
inte till det, men möjligheten för kommunen att ta
del av bidraget ger bättre ekonomiska
förutsättningar.

"[Klicka och skriv]"

Alla kommuner har möjlighet att svara på remissen,
förslaget innebär att kommuner med svag ekonomi
ska ges möjlighet att få tillfälligt stöd.

Beslutet i sig att anta svaret på remissen bidrar
inte till det, men möjligheten för kommunen att ta
del av bidraget ger bättre ekonomiska
förutsättningar.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Beslutet i sig att anta svaret på remissen bidrar inte till det, men möjligheten
för kommunen att ta del av bidraget ger bättre ekonomiska förutsättningar.
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Regeringskansliet
Finansdepartementet

Datum

2021-04-06
Vår handläggare

Elin Höghielm
Tel 0151-191 16, 073-066 38 39

elin.hoghielm@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2021/104
Er beteckning

Fi2021/00551

Remissvar ”Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner
och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi
i balans”, Regeringskansliets diarienummer
Fi2021/00551
Vingåkers kommun har tagit del av förslaget gällande Promemorian Tillfälligt
statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi
i balans.
Kommunen ser i stort positivt på lämnat förslag. Nedan följer några synpunkter:
Kommunens verksamheter har de senaste åren påverkats kraftigt både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt till följd av demografiska förändringar. Kommunens ekonomiska
läge är ansträngt och kommunen har en kommunal skattesats som ligger över den
genomsnittliga skattesatsen i riket. Förslaget gällande ett tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans skulle
således vara aktuellt att söka för Vingåkers kommun. Nedan frågeställningar behöver
klargöras.
Hur definieras en svag ekonomi och vad är god ekonomisk hushållning? Enligt
kommunallagen ska varje enskild kommun fastställa riktlinjer för detta. Hur tas
hänsyn till olika kommuners olika förutsättningar kring en ekonomi i balans och god
ekonomisk hushållning då delegationen på Kammarkollegiet ska göra sina
bedömningar? Bra att det finns en lista med kriterier som behöver vara uppfyllda för
att kommunen ska kännetecknas med en svag ekonomi.
Det framgår i promemorian att bidraget kan ges i mån av tillgång på medel. Det
behöver tydligt framgå vad som gäller i ansökningsprocessen så det inte blir att ”Först
till kvarn” gäller. Det behöver också vara tydligt om det är årlig ansökan som gäller
eller om kommunen kan söka för åtgärder under hela perioden vid ett och samma

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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ansökningstillfälle. De åtgärder kommunen behöver arbeta med ska vara långsiktiga så
det är angeläget att upplägget på det tillfälliga statsbidraget också har en långsiktig
ambition.
Det framgår att kommunen kan söka bidraget för omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder som bedöms som lämpliga av delegationen. Här vore det
kanske bra för tydlighetens skull om det fanns några konkreta exempel på vad som
anses som lämpliga åtgärder och även vad som inte anses som lämpliga åtgärder.
Av erfarenhet har många riktade statsbidrag en krävande administration varför vårt
medskick är att minimera administrationen kring detta statsbidrag så långt det är
möjligt.
Vi ser för övrigt positivt på de förslag som föreslås.
VINGÅKERS KOMMUN

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ks §

100
(xx)

KS 2021/8

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt till gemensamma
patientnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till Gemensamma patientnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober och att ett skriftligt svar ska inkomma senast 1
oktober till utskick av handlingar till sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske. Förvaltningen bifogar också
förslag på frågor men ledamöterna bör även ändra eller lägga till sina egna frågor
utifrån vad de anser är av intresse att få kunskap om.
Nämnden ska även få möjlighet att berätta om sin verksamhet på kommunstyrelsens
sammanträde
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-26
Förslag på frågor
Reglemente för gemensamma patientnämnden
Årsplan
Beslutet skickas till
Gemensamma patientnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-26
Handläggare

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

KS 2021/8

Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till gemensamma
patientnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till Gemensamma patientnämnden.
2. Redovisning ska ske på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober och att ett
skriftligt svar ska inkomma senast 1 oktober till utskick av handlingar till
sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske. Nämnden ska även få
möjlighet att berätta om sin verksamhet på kommunstyrelsens sammanträde.
Ärendets beredning
Förslag på frågor har tagits fram av nämndsekreterare, i samråd med kommunchef och
kommunstyrelsens ordförande.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
I enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är det av vikt att ha en kontinuerlig
dialog med övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.
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Kommunstyrelsen bör fastställa förvaltningens förslag på frågor till gemensamma
patientnämnden men ledamöterna bör även lägga till sina egna frågor om vad de anser
är av intresse att få kunskap om. Nämnden bör även få tillfälle att presentera och
berätta om sin verksamhet för kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på frågor
Reglemente för Patientnämnden
Beslutet skickas till
Patientnämnden

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

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

133

vingaker.se

6 (9)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

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

Diarienummer:

Ämnesområde:

Giltig från:

Nivå:
Författare:
Dokumentansvarig:
Beslutad av:

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera Region Sörmland) samt
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers
kommuner har en gemensam patientnämnd bildats.
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anger att nämndens
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till
vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att
vända sig till rätt myndighet, 2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet.
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till
patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård eller enligt smittskyddslagen (2004:168).
§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de bestämmelser som
gäller inom regionen.
Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande som beslutar om
hälso- och sjukvård.
1391
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Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från huvudmännens organ och dess
tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar och den hjälp som nämnden behöver.
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens personal.
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är.
§ 3 Sammansättning och mandat
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre och kommunerna
nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare.
Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna utser 2:a vice
ordförande.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val i
hela riket av fullmäktige ägt rum.
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två vice ordföranden
samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en från kommunerna.
§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, ska ledamoten
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in ersättare.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, fullgör denne
tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.
§ 5 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 6 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst fyra
sammanträden per år.
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Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst sex
sammanträden per år.
§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare minst sju dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till respektive huvudman för kännedom. Kallelsen
bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra det.
§ 9 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
§ 11 Delgivning
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som nämnden bestämmer.
§ 12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, försedda med
kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande eller särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan
ordning för undertecknande av handlingar.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ks §

101
(xx)

KS 2021/210

Antagande av kommunikationspolicy
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade kommunikationspolicyn.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med kommunikationspolicyn är att reglera hur vi arbetar med kommunikation i
Vingåkers kommun. Det är viktigt att kommunens kommunikation är professionell
som avsändare men även har en medvetenhet kring mottagare eller målgrupp.
Kommunikationspolicyn är ett viktigt styrdokument för att ge medarbetare i Vingåkers
kommun vägledning i hur de kan kommunicera på bästa sätt, vilka rättigheter och
skyldigheter som följer med anställningen. Kommunikationspolicyn är ett stöd i dessa
frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-17
Utkast kommunikationspolicy
Bilaga Meddelarfrihet
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-17
Handläggare

Maria Pestrea
0151-191 19
Maria.Pestrea@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/xxx

Kommunikationspolicy
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
1. Att anta kommunikationspolicyn
Sammanfattning av ärendet
Syftet med kommunikationspolicyn är att reglera hur vi arbetar med kommunikation i
Vingåkers kommun. Det är viktigt att kommunens kommunikation är professionell
som avsändare men även har en medvetenhet kring mottagare eller målgrupp.
Kommunikationspolicyn är ett viktigt styrdokument för att ge medarbetare i Vingåkers
kommuns vägledning i hur de kan kommunicera på bästa sätt, vilka rättigheter och
skyldigheter som följer med anställningen. Kommunikationspolicyn är ett stöd i dessa
frågor.
Ärendets beredning
Kommunikationschef har tillsammans med kommunikatörer arbetat med underlaget
med utgångsläge från den nuvarande beslutade kommunikationspolicyn.
Kommunledningsgruppen har varit remissinstans.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vingåkers kommun har en kommunikationspolicy som var tidsbestämd 2017-2020
därför har nu en genomgång och uppdatering av denna gjorts.
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunikationspolicyn är ett viktigt styrdokument för att ge medarbetare i Vingåkers
kommun vägledning i hur de kan kommunicera på bästa sätt, vilka rättigheter och
skyldigheter som följer med anställningen. Kommunikationspolicyn är ett stöd i dessa
frågor.
Ekonomiska konsekvenser
Skäl till beslut
Avgift
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Maria Pestrea, kommunikationschef

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

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

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

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

Genom god, och rätt kommunikation, kan
man skapa ökad förståelse till de ekonomiska
målen.

Genom god, och rätt kommunikation, kan
man bidra till barn och ungdomars
utveckling.

Här är kommunikationen a och o, för att
inspirera och engagera. Med en tydlig och
enhetlig kommunikation från kommunen
men även genom en god dialog skapas
förutsättningar för att kommunen upplevs
som professionell och trovärdig, men även
till en bygd som utvecklas.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.
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Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.
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Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.
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Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

149

vingaker.se

8 (9)

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas, dialog skapas och bidra till förändringar.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Vid bristande kommunikation berörs alla, oavsett ålder.

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

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

Kommunikationen ska vara tillgänglig och anpassad för sin målgrupp.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?
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Inledning
Syftet med det här dokumentet är att reglera hur vi arbetar med kommunikation i Vingåkers kommun.
Det är viktigt att kommunens kommunikation är professionell. Det är en förutsättning för att utgående
information ska nå och förstås av mottagaren, dessutom är det viktigt för att den påverkar den allmänna bilden av
kommunens kompetens och förmåga hos invånare och anställda.
Att kommunens kommunikation ska vara professionell ställer krav på till exempel ett genomtänkt val av
kommunikationskanal, användning av grafisk profil och ett ändamålsenligt språkbruk. Chefer och medarbetare
kan i dessa frågor hämta stöd från kommunens kommunikatörer. Själva innehållet i kommunikationen är primärt
ett ansvar för verksamheten men även i den frågan kan det i vissa sammanhang finnas skäl att be om vägledning
från kommunikatörerna.
Det är när en anställd ska uttala sig muntligt eller skriftligt i kommunens namn, i sin funktion, som den här
policyn ska vara styrande. Varje anställd får genom reglerna för meddelarfrihet säga sin egen mening till media
och då avgör den anställde själv var, hur och när det ska göras. Vad meddelarfriheten innebär mer i detalj och
vilka begränsningar den har framgår av en bilaga till denna policy.
Syftet med kommunikation ska vara att ge och få ökade kunskaper, främja aktivitet och skapa en öppen attityd
hos kommunens medarbetare samt mellan kommunen och kommuninvånare, näringsliv och organisationer.

Vingåker är en ort i utveckling. Vi är inte störst. Vi är heller inte de som
syns mest. Men vi har våra styrkor, som gör oss stolta och som vi
gemensamt bygger vidare på. Och när vi väl kommunicerar, så ska vi lätt
kännas igen. Det kräver tydlighet och personlighet. Det kräver också
kunskap och ett långsiktigt tänkande.
Tillsammans skapar vi helt enkelt en starkare kommun.
Hämtat ur Vingåkers kommuns Grafiska guide
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Mål
•

Kommunens kommunikation ska utgå från kommunens vision och värdegrund.

•

Kommunikationen ska hålla hög kvalitet, ha en tydlig avsändare och när det gäller skriftlig
kommunikation, följa reglerna för den grafiska profilen.

•

Den information som förmedlas ska uppfattas som tydlig, korrekt, tillgänglig och aktuell.

•

Även som mottagare av information ska kommunen uppfattas som professionell och lyhörd.

Undantag från användning av kommunens grafiska profil får göras av de delar av organisationen som har en
korrekt beslutad egen grafisk profil.

Strategi
I kommunens kommunikation ska följande punktsatser vara styrande:

•

Allt är offentligt som inte är sekretessbelagt. Vi är en transparent organisation.

•

Anställda i kommunen ska arbeta aktivt för att främja en god och nära dialog med det omgivande
samhället.

•

Beslut av större allmänintresse ska kommuniceras genom kommunens officiella och breda kanaler för
att underlätta för medborgarna att delta i den demokratiska processen.

•

Kommunikation ska i görligaste mån vara planerad när det gäller budskap, målgrupp, tillfälle och kanal.

•

Anvisningarna till klarspråk och webbdirektivet ska användas (läs mer under avsnitt 7). Det betyder
framför allt att kommunikationen ska vara anpassad för målgruppen, vilket i sin tur kan påverka val av
kanal, ordval, upprepning, översättning med mera.
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Ansvar
Kommunikation ingår som en del i varje anställning i kommunen. Det primära ansvaret för innehållet i
kommunikationen ligger hos respektive medarbetare och chef. Vid osäkerhet har både medarbetare och chefer
alltid möjligheten att rådgöra med eller hänvisa frågan till sin chef.
På motsvarande sätt som för övriga delar av det centrala stödet i kommunen (ekonomi, HR, IT mm) har
kommunikationschefen det överordnade mandatet för formerna för kommunikation, till exempel när det gäller
val av kanal och grafisk profil.

Chefer
Kommunikation är en del i chefsuppdraget. Det innebär ansvar för att kommunikationsaspekten finns med i
verksamhetsplanering och i det dagliga arbetet, såväl till medarbetare som invånare. Chefen ska också se till att
medarbetarna har förutsättningar att kunna ta del av information.

Den information som chefer får på möten, via intranätet och i det dagliga arbetet ska, om det är relevant,
förmedlas vidare till medarbetarna så snart som det är möjligt och rimligt. Beakta att viss extern information
först bör förmedlas internt.

Medarbetare
Alla medarbetare har ett ansvar att på eget initiativ hålla sig uppdaterade genom att söka och ta del av
information samt att kommunicera med sin närmaste chef och sina kollegor.

Alla medarbetare har rätt att som individ kontakta och förmedla information till media (läs mer under Att uttala
sig, avsnitt 7). Det bör i sådana kontakter framgå tydligt i vilken roll individen agerar, det vill säga om det är
som enskild person eller som officiell företrädare för verksamheten.

Förtroendevalda
Varje nämnd/utskott har ansvar för kommunikationen inom sin egen nämnd/styrelse.
Det är en viktig men ibland också svår uppgift att dra gränsen mellan vad som är kommunens respektive det
politiska partiets uppfattning. Grunden är att de politiska partierna själva ansvarar för partipolitisk
kommunikation.
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Kanaler
Vingåkers kommun har flera digitala kanaler; hemsida, intranät samt olika social media. Därutöver kan
kommunikationen självklart göras i tryckt format, muntligt eller på annat visuellt vis. Sammanhanget och
målgruppen avgör vilken kanal som är mest lämplig.
Beslut att sätta upp ny kanal inom kommunens verksamheter fattas av kommunikationschefen.

Kriskommunikation
En särskild kriskommunikationsplan finns för kommunikationsarbetet vid extraordinära händelser. Vid händelse
av aktivering av krishanteringsorganisationen har kommunens krisledningsgrupp det övergripande ansvaret för
kommunikationsinsatserna.

Lagstöd
Nedan ges några exempel på lagstiftning som är styrande för kommunikation i offentlig sektor.

Ur Tryckfrihetsförordningen, om offentlighetsprincipen:
Kapitel 2, § 1
Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande
ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Ur Förvaltningslagen, om myndigheters service, tillgänglighet och samverkan:
Service
§ 6 En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen
ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och
myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.
Tillgänglighet
§ 7 En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och
när sådana kan tas.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla
sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av
allmänna handlingar.
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Meddelarfriheten
Meddelarfriheten i Tryckfrihetsförordningen innebär bland annat att alla anställda kan lämna uppgifter till media
och att arbetsgivaren inte har rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Meddelarfriheten innebär ingen
skyldighet för anställda att till exempel låta sig intervjuas av media. En anställd som blir kontaktad av media och
känner sig osäker kan alltid hänvisa till sin närmaste chef.

Ur Tryckfrihetsförordningen, om meddelarfriheten:
Kapitel 1, § 1
Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt
att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Kapitel 3, § 5
En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som har införts
eller varit avsedd att införas i tryckt skrift (…).

Läs mer i bilaga 1 – Meddelarfrihet.

Klarspråk
Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om
demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.
Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, regioner, universitet, organisationer och
företag.

Webbdirektivet
Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service och hanteras av Myndigheten för digital förvaltning.

Stödjande dokument
•
•
•
•

Kriskommunikationspolicy
Varumärkesplattform
Rutiner för skyltning
Grafisk guide
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Meddelarfrihet
Alla kommunanställda har meddelarfrihet. Det betyder att den som är anställd
inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedia, i syfte
att de ska publiceras. Det är viktigt att anställda vågar och vill delta i debatter
om verksamheten och hur den fungerar. En fri och öppen diskussion främjar
kommunens utveckling.
Meddelarfrihet är en svensk juridisk term som innebär att alla människor har rätt att ta
kontakt med massmedia, en journalist eller en författare för att lämna uppgifter för
publicering. Meddelarfriheten anses viktig för transparensen i samhället och för att
visselblåsare ska kunna avslöja missförhållanden och oegentligheter.
Offentliganställda tjänstemän har på grund av meddelarfriheten en generell möjlighet
till undantag från tystnadsplikten – men inte handlingssekretessen – till den som kan
offentliggöra uppgifterna i medier.
Meddelarfriheten skyddas av två av Sveriges grundlagar, nämligen
Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Meddelarfrihet
Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter som helst till en
journalist eller en redaktion, i syfte att de ska publiceras. Den friheten gäller alla, inte
bara offentliganställda. Men privatanställda har inte samma skydd som de
offentliganställda. Du har också rätt att införskaffa uppgifter för att offentliggöra dem
så länge det inte sker på ett brottsligt sätt, till exempel genom stöld.
Meddelarskydd
Du som är anställd inom offentlig sektor (det vill säga har kommunen, staten eller
regionen som arbetsgivare) har förutom meddelarfrihet ett särskilt meddelarskydd. Din
arbetsgivare är förbjuden att efterforska vem som lämnat uppgifter till media. Bara att
ställa frågan är straffbart. Att som arbetsgivare bryta mot efterforskningsförbudet kan
ge böter eller fängelse i högst ett år.
Kan jag bli av med jobbet?
Om en offentlig arbetsgivare trots allt skulle få fram vem som tipsat media är hon eller
han förbjuden att bestraffa dig, till exempel genom att säga upp dig eller omplacera
dig. Det kan ge böter eller fängelse. Detta gäller även om du framträder öppet. Sedan
juli 2017 gäller efterforskningsförbudet och repressalieförbudet även för de som är
anställda inom privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad. Det gäller
också inom kommunala bolag som kommunen har avgörande beslutanderätt över, men
inte inom statliga bolag.
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Anonymitet
Journalisten eller redaktionen som tagit emot ditt tips har tystnadsplikt enligt lag och
får inte avslöja vem som lämnat tipset. Du har rätt att vara helt anonym om du vill.
Journalisten får inte avslöja ditt namn för någon, inte heller uppgifter om ålder, kön,
arbetsplats eller annat som kan leda till att det går att lista ut vem som är källan.
Tystnadsplikten gäller livet ut.
Sekretess
Som offentliganställd får du berätta för en journalist vad som står i ett sekretessbelagt
dokument, men inte lämna över själva dokumentet. Även om du i ditt jobb har
tystnadsplikt får du prata med media om nästan vad som helst. Undantagen är bland
annat sådant som omfattas av patientsekretess eller uppgifter om rikets säkerhet.
Sociala medier
Bestämmelserna ger inte någon generell rätt att via sociala medier eller på annat sätt
fritt sprida hemliga uppgifter eller en rätt att vara anonym om det inte enbart är till
exempel en journalist som den anställde lämnar upplysningar till.
Rättighet eller skyldighet?
Du har alltid en rättighet att prata med en journalist, din chef kan inte förbjuda dig det.
Du har också alltid en rättighet att välja att inte prata med en journalist och hänvisa till
din chef.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ks §

102
(xx)

KS 2021/209

Revidering av kommunstyrelsens reglemente gällande
delegering till kommunstyrelsen av befogenheten att
besluta om förbud mot att vistas på allmän plats enligt
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att delegera befogenheten till kommunstyrelsen att
besluta om förbud mot att vistats på allmän plats i enlighet med förordningen
(2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beslut enligt förordningen inte i sin tur får
vidaredelegeras av kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om förordningen (2021:161) om ändring i
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet i 8 kap 1 §
förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Det är kommunen som har bemyndigats att utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Lagstiftningen i sig säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med
stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från
kommunfullmäktige.
Kommunens behov av kortare beslutsvägar och snabbare beredningsprocess innebär
att befogenheten bör delegeras till kommunstyrelsen. Beslut om att meddela
föreskrifter enligt förordningen ska dock inte vidaredelegeras av kommunstyrelsen
ytterligare och därmed inte fattas via ordförandebeslut eller av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-26
Kommunstyrelsens reglemente – förslag till delegering
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Skrivelse från SKR angående förordningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

103
(xx)

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Polismyndigheten
Region Sörmland, smittskyddsläkare
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-26
Handläggare

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

KS 2021/209

Revidering av kommunstyrelsens reglemente gällande
delegering till kommunstyrelsen av befogenheten att
besluta om förbud mot att vistas på allmän plats enligt
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att delegera befogenheten till kommunstyrelsen att
besluta om förbud mot att vistats på allmän plats i enlighet med förordningen
(2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beslut enligt förordningen inte i sin tur får
vidaredelegeras av kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om förordningen (2021:161) om ändring i
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet i 8 kap 1 §
förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Det är kommunen som har bemyndigats att utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Lagstiftningen i sig säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med
stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från
kommunfullmäktige.
Kommunens behov av kortare beslutsvägar och snabbare beredningsprocess innebär
att befogenheten bör delegeras till kommunstyrelsen. Beslut om att meddela
föreskrifter enligt förordningen ska dock inte vidaredelegeras av kommunstyrelsen
ytterligare och därmed inte fattas via ordförandebeslut eller av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts med kommunchef/krisledningschef och ekonomichef/stabschef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel. Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19lagen).
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att befogenheten att utfärda förbud i enlighet med
förordningen ska delegeras till kommunstyrelsen då kommunen har behov av snabbare
och enklare beslutsvägar om ett förbud skulle bli aktuellt. Då ett sådant förbud är ett
ingrepp i den grundlagsskyddade rörelsefriheten (RF kap 2 § 8) ska befogenheten inte
kunna vidaredelegeras ytterligare av kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kommunstyrelsens reglemente – förslag till delegering
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Skrivelse från SKR angående förordningen
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Polismyndigheten
Region Sörmland, smittskyddsläkare
Folkhälsomyndigheten
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Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Beslutet bidrar till att platser med stor risk för
smittspridning kan stängas av snabbare.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Reglemente för kommunstyrelsen
1§
För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente, bestämmelser i reglemente
med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder (Kf § 103/2019), samt vad som
föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.

1. Allmänt om styrelsens uppgifter
2§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders och
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ansvarar för en samordnad styrning och arbetet med att ta fram styrdokument och
inriktningar för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen.
Kommunstyrelsen har även uppgifter som facknämnd och har hand om verksamhetsfrågor på vissa
områden.

2. Lednings- och styrfunktionen
3§
Kommunstyrelsen ska:
- Leda arbetet med att utveckla den kommunala demokratin.
- Ansvara för utveckling av brukarinflytande.
- Bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.
- Ansvara för att den kommunala författningssamlingen och styrdokument hålls uppdaterade och
tillgängliga enligt gällande lagstiftning och i övrigt leda arbetet med att utveckla och effektivisera
administrationen.
-Leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den
kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som i lag inte är förbehållen annan
nämnd.
4

178

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN VINGÅKERS KOMMUN

- Se till att de mål och planer för verksamheten och ekonomin som kommunfullmäktige fastställt

efterlevs och att kommunens löpande förvaltning bedrivs rationellt och ekonomiskt.
- Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska
göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där
någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.
- Utöva uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag, stiftelser och kommunalförbund.
- Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, samt regelbundna
möten mellan kommunstyrelsen och ledningen för de kommunala bolagen och stiftelserna.
- Kommunstyrelsen ska vidare följa frågor som behandlas av kommunens övriga nämnder och verka
för att mål på dessa områden ska kunna uppfyllas.

3. Uppföljningsfunktionen
4§
Kommunstyrelsen ska:
- Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, kommunalförbund och bolag om
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
-Se till att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program som fullmäktige fastställt följs upp i
nämnderna.
- följa hur den interna kontrollen sköts av nämnderna.
- Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.
- två gånger per år genom delårsrapport och årsredovisning rapportera till fullmäktige hur kommunens
samtliga verksamheter utvecklas i förhållande till fastlagda mål samt nämndernas ekonomiska
ställning.
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
- Två gånger om året lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som
kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt behandlats av fullmäktige.

4. Bolag och stiftelser
5§
Kommunstyrelsen ska:
5
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-Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av direktiv men
också övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt vad som anges i 6 kap 1 § kommunallag
(2017:725).
- Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och hålls uppdaterade.
- Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna.
- Kontinuerligt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 3 - 6 §§
kommunallag (2017:725) är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger, eller
har intresse i.
- Årligen, i enlighet med 6 kap § 9 kommunallag (2017:725), pröva och fatta beslut om den
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under det föregående
kalenderår har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige.
- Tillvarata kommunens intressen vid bolags-och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden
i de företag som kommunen helt eller delvis äger.

5. Kommunalförbund
6§
- Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
- Styrelsen ska göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunalförbunden som är
nödvändiga för att tillvarata kommunens särskilda medlemsintresse i kommunalförbunden.

6. Kommunstyrelsens uppgifter som facknämnd
7 § Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen ansvarar för:
- Mark- och bostadspolitik och att upprätthålla en tillfredsställande markberedskap samt att främja
bostadsförsörjning och samhällsbyggande.
- Översiktlig planering av användning av mark och vatten.
- Energiplanering och energihushållning.
- Tillhandahålla energirådgivning och verka för hållbar utveckling.

- Bevakning av kommunens intressen angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning
och byggväsende, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är
jämförliga med dessa.
6
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- Initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap miljöbalk (1998: 808) som
är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd. Kommunstyrelsen ska också svara för
förvaltningen av skyddsområden.
- Trafikpolitik, trafiksäkerhetsfrågor och att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

8 § Näringslivsfrågor
Kommunstyrelsen ska:
-

Ansvara för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja näringslivet i kommunen, inklusive
turism och besöksnäring.

-

Kontinuerligt förbättra kontakterna mellan skola och näringsliv samt genom samarbete med
föreningar och organisationer som är verksamma i kommunen stimulera det arbete dessa bedriver.

-

Utveckla högskolekontakter i samverkan med näringslivet.

-

Fördela resurser för utvecklingsprojektfinansierade av offentliga medel eller EU-fonder och i
övrigt ansvara för samordning i EU-relaterade frågor.

-

Tillgodose att en god beredskap finns för lokaler och mark för näringslivets behov.

9 § Förvaltning
Kommunstyrelsen ansvarar för:
- Förvaltning av gator och vägar, parker.
- Gaturenhållning och renhållning i övrigt där allmänheten får färdas fritt enligt lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
- Fastighetsförvaltning och andrahandsuthyrning av kommunens lokaler.
- Kostverksamhet.

10 § Säkerhetsfrågor
Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsfrågor och riskhantering i kommunen.

11 § Kommunikation och IT
Kommunstyrelsen ansvarar för:
- Extern och intern kommunikation samt kommunens varumärke.

7

181

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN VINGÅKERS KOMMUN

- Kommunens centrala informationsverksamhet samt marknadsföring, inklusive kommunens
heraldiska vapen.
- Kommunens digitala anslagstavla samt extern och intern webbplats.
- Nämndgemensam teknisk infrastruktur som IT-infrastruktur och telefoni.
- Att utse dataskyddsombud.

12 § Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte
uppdragits åt annan nämnd.

7. Kommunstyrelsens uppgifter enligt
speciallagstiftning
13 §
-Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd i enlighet med lag (1944: 475) om arbetslöshetsnämnd.

- Kommunstyrelsen meddelar föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer som avses i 1 §
lag 1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
-Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i enlighet med 8 § arkivlag (1990:782).
-Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter genom spellag (2018:11380).
-Kommunstyrelsen meddelar förbud mot eldning i enlighet med 2 kap 7 § förordning (2003) om skydd
mot olyckor. Kommunstyrelsen beslutar även om undantag från eldningsförbud får ske.

8. Ekonomisk förvaltning
14 §
Kommunstyrelsen ska:
-Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för
denna. Medelsförvaltning innefattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid, samt att vidta de åtgärder som
behövs för indrivning av förfallna fodringar.
Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat
att;
- Förvalta och underhålla kommunens fasta och lösa egendom.
-Upprätta förslag till budget i enlighet med kap 11 kommunallag (2017:725).

8

182

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN VINGÅKERS KOMMUN

Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.
-Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
- Ansvara för inköp som är gemensamma för flera nämnder.
-Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som
ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
-I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

9. Personalpolitik
15 §
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen inom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsen ska ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare, samt fullgöra de uppgifter som enligt lag, förordning och kollektivavtal åligger
arbetsgivarpart i anställningsförhållanden.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens lönebildning och lönesättning vid nyanställning.
Kommunstyrelsen ska dock inte inom andra nämnders verksamhetsområde fullgöra den
förhandlingsrätt som föreskrivs i 11 - 14 samt 38 §§ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Kommunstyrelsen ska besluta om stridsåtgärd eller lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter.

10. Delegering från kommunfullmäktige
16 §
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- Vid behov ta upp lån inom den befogenhet som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de
närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.
-Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
9
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-På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd befogenhet.
-Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, exporation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel med
stöd av plan- och bygglagen, samt upplåta tomträtt inom den befogenhet som kommunfullmäktige
fastställt.
-Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.
-I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt.
-Under fullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den befogenhet som fullmäktigt
fastställt.
-Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande av förköpsrätt vid
aktieöverlåtelse.
-Föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i kommunen i
mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller
miljödomstolen.
-I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal.
-Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för
den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
-Avge yttranden enligt kamerabevakningslag (2018:1200).
- Utfärda förbud mot att vistats på allmänplats i enlighet med förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Beslut får inte vidaredelegeras från
kommunstyrelsen och får därmed inte fattas via ordförandebeslut eller av arbetsutskottet.

11. Kommunstyrelsens sammansättning och
arbetsformer
17 § Antal ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar val av ledamöter
och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.

10
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18 § Ordförandens uppgifter
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
- leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden.
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
- kalla ersättare.
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda.
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden.
- bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen:
-närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning.
-med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.
-representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

19 § Kommunalråd
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter minst ett
kommunalråd.
Finns flera kommunalråd ska ett av dem vara kommunstyrelsens ordförande och ett annat vara vice
ordförande i styrelsen. Kommunalråd ska ha minst 40 % uppdragstid.
Kommunalråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut.
Kommunalråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

20 § Minoritetsföreträdare
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter
minoritetsföreträdare, insynsråd.
Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en sammanlagd uppdragstid om
minst heltid. Minoritetsföreträdare ska ha minst 40 % uppdragstid.
Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i styrelsen.
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Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt
beslut. Minoritetsföreträdaren får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

21 § Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen eller annan anställd
som styrelsen bestämmer.

22 § Utskott
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av minst tre
ledamöter och tre ersättare.
Förutom ordinarie sammanträden ska sammanträden också hållas när ordföranden anser att det behövs
eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter
begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

23 § Övriga utskott
Om kommunstyrelsen bestämmer att det också ska finnas andra utskott ska 18-22 §§ i Reglemente om
allmänna bestämmelser för Vingåker kommun tillämpas.

24 § Folkhälsoberedningen
Folkhälsoberedningen lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Ledamöter i beredningen är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd/insynsråd, ordförande och
vice ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i folkhälsoberedningen. Vid tillfälle då en ledamot inte
kan delta i beredningen så går respektive ersättare från respektive utskott in och ersätter.
Folkhälsoberedningen ansvarar för att bevaka och stimulera folkhälsoarbetet på kommunen.
Beredningens arbete utgår från de 11 nationella målområdena för folkhälsa och från kommunens
folkhälsopolicy.
Följande områden ska prioriteras i folkhälsoarbetet:
- Ekonomiska och sociala förutsättningar
- Utbildningsnivå
- Sysselsättning
- Barn och ungas uppväxtvillkor
12
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- Psykisk hälsa
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Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

SFS 2021:161
Publicerad
den 5 mars 2021

Utfärdad den 4 mars 2021
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 4 kap. och
rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 3 §,
och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §1 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,
– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§,
– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§,
– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§,
– 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4
i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet
Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och
konsthallar
1 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konsthall, ska
1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen
utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra, och
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3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
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Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar
2 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska
1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är
säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och
3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på
ett sådant sätt att trängsel undviks.
Bemyndigande
3 § Folkhälsomyndigheten får meddela
1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och
2 §§, och
2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana
verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

6 kap.
1 § Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller
utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.
Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som
används eller upplåts för en begravningsceremoni.
I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana föreskrifter.
Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.
På regeringens vägnar
ARDALAN SHEKARABI
Liv Bernitz
(Socialdepartementet)
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Svensk författningssamling
Lag
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19

SFS 2021:4

Publicerad
den 9 januari 2021

Utfärdad den 8 januari 2021
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förhållandet till annan lagstiftning
2 § Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordningslagen (1993:1617).
Skyldighet att förebygga smittspridning
3 § Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
4 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i
7–11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel
undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert
avstånd från varandra.
Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning
5 § Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser
får införas genom föreskrifter enligt 7–11 och 14 §§ eller genom beslut i
enskilda fall enligt 16 §:
1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker,
campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är
öppna för allmänheten,
3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra
handelsplatser som är öppna för allmänheten,
4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
5. platser för privata sammankomster.
Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas
genom föreskrifter enligt 12–14 §§.

1
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6 § Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas
endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.
Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för
smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i
dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritidseller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter
får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas
stängda.
Handelsplatser
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas
av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter får innebära krav på
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1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer,
3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas.
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Platser för privata sammankomster
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom
ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt
eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter
får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som avses
i första stycket.
Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen
som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som
tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som
omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten
och övriga omständigheter är befogade.
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden
av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket.
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Geografisk inskränkning
14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7–12 §§ får inskränkas till att
gälla inom ett visst geografiskt område.
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15 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra stycket,
10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas riksdagens
prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades.
En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.
Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
16 § Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som avses i 7–11 §§.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Tillsyn och befogenheter
17 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § följs.
18 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§ lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till
lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs.
19 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som
behövs vid tillämpningen av 18 §.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
20 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut
enligt 16 § ska följas.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
21 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast
om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra
fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska
uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att syftet med
beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme.
22 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till
1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik.
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Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för
lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de anvisningar och
tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten ska kunna följas.
Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning
lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel,
en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd, får en polisman, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller henne.
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När beslut får verkställas
23 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Straff
24 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12
eller 13 § döms till penningböter.
Överklagande
25 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om
tillsyn som har inletts före upphävandet.
På regeringens vägnar
STEFAN LÖFVEN
LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)
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Information om bemyndigandet
för kommuner att meddela
föreskrifter om förbud mot att
vistas på vissa särskilt angivna
platser
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Här informerar SKR om föreskriftsrättens omfattning och om hur
beslut om föreskrifter enligt förordningen kan hanteras.

Inledning
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11
mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att
•

vistas i en park,

•

på en badplats eller

•

på någon annan liknande särskilt angiven plats

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att
•

det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,

•

att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och

• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19lagen).
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Relaterad information
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Vilket kommunalt organ kan besluta om
föreskrifter med stöd av förordningen?
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud
med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från
fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att
det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd.
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta
normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till
regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. RF ger
grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten, 2
kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se förbudsförskrifter inom det
aktuella området som frågor av större vikt och principiell beskaffenhet. Sådana frågor
faller normalt inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL.
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas
med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att
förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade
områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen
ökar då.
Normgivningsmakt kan inte överlåtas till ett kommunalförbund (HFD 2013 ref 80).

Föreskrifternas innehåll
En kommunal föreskrift ska utformas med hänsyn både till de inskränkningar som
framgår av covid-19-lagen och förordningen.
1. Faller den tänkta förskriftens geografiska räckvidd inom ramen för
bemyndigandet?
2. Är föreskrifterna för långtgående, dvs. innebär de ett hinder mot att förflytta sig
inom riket eller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet?

Geografiskt tillämpningsområde
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I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska områden
som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta
•
•
•

Parker
Badplatser
Annan liknande särskilt angiven plats

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är vissa
typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som
allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att
vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek,
och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan,
t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså
inte gälla sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av
bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.)
Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen
Även om den tänka föreskriften rent geografiskt faller inom bemyndigandet måste det
också finnas en påtaglig risk för trängsel.
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha
uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas, jfr HFD 2018 ref.
75.
Vad kan föreskrifterna innehålla?
Föreskrifterna kan bara omfatta förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven
plats. Det innebär att det inte är möjligt att t.ex. tillåta vistelse på en plats under
förutsättning att besökarna iakttar särskilda förhållningsregler som krav på bärande
av munskydd etc. Sådana frågor regleras i annan ordning. Det är heller inte möjligt
att besluta om föreskrifter som innebär förbud mot att lämna en viss plats.
Platsen eller platserna som föreskrifterna avser måste identifieras och
avgränsas på ett tydligt sätt
En plats som omfattas av en föreskrift måste identifieras. För att uppnå en
ändamålsenlig tydlighet kan med fördel en kartbilaga som illustrerar det förbjudna
området fogas till föreskriften. Föreskriftens text måste i dessa fall kopplas till
kartbilagan.
Ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats, t.ex. badplatser är därför
inte förenligt med att platsen ska kunna identifieras.
Är föreskriften för långtgående?
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Kommunala föreskrifter med stöd av covid-19-lagen får inte innebära så omfattande
inskränkningar att förbudet blir ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Som exempel
anges i propositionen att det inte är tillåtet att införa ett förbud mot att vistas inom ett
område som omsluter en bostadsfastighet. Det är också viktigt att komma ihåg att det
är den sammanlagda effekten av föreskrifterna som ska beaktas. (Prop. 2020/21:79
s. 104.)
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas
frihet. Det ges inga exempel i förarbetena på vilka typer av inskränkningar som anses
obefogade, däremot ska enligt prop. 2020/21:79 s. 105 hänsyn tas till
•
•

Geografisk omfattning – är denna väl avvägd i förhållande till syftet och
behovet av att förebygga smittspridning?
Tidsmässig giltighet – om risk för trängsel förekommer endast under vissa
tider på dygnet, vissa årstider etc. bör föreskriftens förbud enbart gälla under
dessa tider.

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik
plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften fattas. Ett sådant
beslut fattas av det kommunala organ som har beslutat om införande av föreskriften.
Se vidare SKR – På rätt plats s. 19 ff.

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-870-8.pdf?issuusl=ignore

Exempel på utformning av föreskrifter
En kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på en, eller flera, särskilt angivna
platser kan ges följande utformning

X kommuns föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser i kommunen
Beslutade av kommunfullmäktige den X mars 2021.
X kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vid X-badet vid sjön Y som
framgår av bilaga 1. Förbudet gäller från och med det att protokollet över
beslutet justerats och till och med den X mars 2021.
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2 § Förbudet/förbuden i 1–X §§ gäller inte vistelse som är föranledd av
platsens drift, underhåll eller liknande.
3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Vilka krav finns på samråd och remiss innan
beslut
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt
angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra
sig över kommunens förslag. Det är inte närmare reglerat hur detta samråd ska gå
till. Även i de fall som kommunen överväger att upphäva föreskrifter bör nämnda
myndigheter ges möjlighet att yttra sig, även om detta inte är ett författningsreglerat
krav.
Beslut om föreskrifter med stöd av förordningen som fattas av fullmäktige omfattas av
det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 26–38 §§ KL. Inom ramen för beredningen kan
exv. den nämnd som ansvar för skötseln av en plats som ska omfattas av föreskriften
samt socialnämnden höras.

Kungörelse och expediering
Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras
genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de
beslutade föreskrifterna har justerats.
Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något
annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan
förteckning på webbplatsen.
Utöver dessa grundläggande krav bör beslutet och tillhörande handlingar även
anslås på den aktuella platsen, skickas till Polismyndigheten, den regionala
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Platsen kan också spärras av. (Se
prop. 2020/21:79 s. 104.)
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Ikraftträdande
För att kommunala föreskrifter ska få rättsverkan mot allmänheten förutsätts att de
har offentliggjorts i enlighet med det som sagts ovan.
Den kommunalrättsliga huvudregeln är att kommunala beslut, även beslut om
föreskrifter, börjar gälla så snart det finns justerat protokoll över beslutet – om inte
kommunen beslutar om senare ikraftträdande. I 13 kap. 14 § KL anges att ett beslut
som kan överklagas med laglighetsprövning får verkställas innan det fått laga kraft
om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om
verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.
I prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter uttalade regeringen att
”Kommunala beslut, även normbeslut, anses gällande från den tidpunkten då
protokollet över beslutet har justerats. Av allmänna rättsgrundsatser anses dock följa
att normbesluten inte har bindande verkan mot enskilda, dvs. är verkställbara, innan
de har kungjorts. Den grundläggande formen för offentliggörande av kommunala
beslut är tillkännagivandet på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet
har justerats.”
Ett beslut om föreskrifter av fullmäktige eller av en kommunal nämnd med stöd av
förordningen bör kunna justeras omedelbart varpå tillkännagivande om justeringen
på kommunens anslagstavla (numera på kommunens webbplats) liksom
tillgängliggörande av föreskriften på kommunens webbplats borde kunna ordnas
tämligen omgående.
Det finns inga regler om att föreskrifterna ska överprövas av länsstyrelsen eller annat
statligt organ, som är fallet vad gäller föreskrifter som meddelas av kommunen med
stöd av ordningslagen och anslutande föreskrifter.

Beivrande av överträdelser m.m.
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är
kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter.
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2000 kr av
Polismyndigheten, se Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för
vissa brott, bilaga 26.

Föreskrifter av nu aktuell karaktär omfattas varken av kommunens, länsstyrelsen
eller annan myndighets tillsynsansvar - det är en uteslutande polisiär uppgift att
bevaka överträdelser.

En annan konsekvens av att det införs ett förbud mot att vistas på en viss plats är att
det inte är möjligt att hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på den
platsen.
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Det följer av allmänna principer att myndigheters personal i tjänsteutövning får vidta
nödvändiga och trängande åtgärder på en plats som omfattas av ett vistelseförbud.
Det gäller t.ex. polis, sjukvård och totalförsvar (prop. 2020/21:79 s. 105).
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Mall vid begäran om yttrande över
kommunala föreskrifter om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att
yttra sig över kommunens förslag.
Kommuner som avser att fatta beslut om vistelseförbud ska inkomma med en
begäran om yttrande till följande e-postadress:
vistelseforbud@folkhalsomyndigheten.se
Smittskydd.vardhygien@regionsormland.se

Vilken kommun vistelseförbudet avser
Ange kommun:

Plats i kommunen där vistelseförbud ska gälla
Ange plats/platser:

Datum föreskriften träder i kraft
Ange datum:

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624–8371
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Sida
2 (2)

Datum föreskriften upphör
Ange datum:

Skäl till varför det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen
Ange skäl:

Ange om kommunen redan har gällande vistelseförbud på andra
platser
Ange plats/platser:

Har kommunen beaktat konsekvenser för barnets bästa och
folkhälsan
Beskrivning:

Skicka även till Vingåkers kommuns diarium kommunstyrelsen@vingaker.se

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624–8371
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

105
(xx)

Uppdrag om upplåtelse av Slottsparken
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Vingåkers kommunfastigheter AB att upplåta
Slottsparken till kultur- och fritidsnämnden utan kostnad för perioden 1 maj – 31
december.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommunfastigheter AB äger slottet och slottsparken. Kultur och
fritidsnämnden hyr slottet men sedan våren 2020 finns inget hyresavtal för parken.
År 2021 påverkar pandemin verksamheten och rådande restriktioner gör att inga eller
ytterst få offentliga evenemang kommer kunna genomföras.
Som en följd av pandemin är det nu ännu mer angeläget med fysiska aktiviteter
utomhus och slottsparken lämpar sig genom sin storlek mycket väl för det. Att kunna
erbjuda Vingåkersborna möjligheter att träffas utomhus vid de få evenemang som
eventuellt går att genomföra i parken är en tydlig friskfaktor.
Det finns inte medel i Kultur- och fritidsnämndens ram för ett arrendeavtal av
slottsparken.
Förvaltningen anser att bolaget bör tillhandahålla parken för ovan ändamål utan
kostnad under perioden 1 maj- 31 december 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kfn § 22/2021
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Vingåker Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25

KFN § 22

1 (32)

KFN 2021/31

Slottsparken
Kultur och fritidsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till Vingåkers
kommunfastigheter AB att upplåta slottsparken till Kultur- och fritidsnämnden utan kostnad för
perioden 1 maj – 31 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommunfastigheter AB äger slottet och slottsparken. Kultur och fritidsnämnden hyr slottet
men sedan våren 2020 finns inget hyresavtal för parken.
År 2021 påverkar pandemin verksamheten och rådande restriktioner gör att inga eller ytterst få
offentliga evenemang kommer kunna genomföras.
Som en följd av pandemin är det nu ännu mer angeläget med fysiska aktiviteter utomhus och
slottsparken lämpar sig genom sin storlek mycket väl för det. Att kunna erbjuda Vingåkersborna
möjligheter att träffas utomhus vid de få evenemang som eventuellt går att genomföra i parken är en
tydlig friskfaktor.
Det finns inte medel i Kultur- och fritidsnämndens ram för ett arrendeavtal av slottsparken.
Förvaltningen anser att bolaget bör tillhandahålla parken för ovan ändamål utan kostnad under
perioden 1 maj- 31 december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-22

Beslut skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
Kultur-och fritidsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-22
Handläggare

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

KFN 2021/31

Slottsparken

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. uppdra till Vingåkers kommunfastigheter AB att upplåta slottsparken till Kulturoch fritidsnämnden utan kostnad för perioden 1 maj – 31 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommunfastigheter AB äger slottet och slottsparken. Kultur och
fritidsnämnden hyr slottet men sedan våren 2020 finns inget hyresavtal för parken.
År 2021 påverkar pandemin verksamheten och rådande restriktioner gör att inga eller
ytterst få offentliga evenemang kommer kunna genomföras.
Som en följd av pandemin är det nu ännu mer angeläget med fysiska aktiviteter
utomhus och slottsparken lämpar sig genom sin storlek mycket väl för det. Att kunna
erbjuda Vingåkersborna möjligheter att träffas utomhus vid de få evenemang som
eventuellt går att genomföra i parken är en tydlig friskfaktor.
Det finns inte medel i Kultur- och fritidsnämndens ram för ett arrendeavtal av
slottsparken.
Förvaltningen anser att bolaget bör tillhandahålla parken för ovan ändamål utan
kostnad under perioden 1 maj- 31 december 2021.
Ärendets beredning
Kultur och fritidschefen har berett ärendet.
Kommunfastigheters VD har deltagit i beredningen och förordar att Kultur- och
fritidsnämnden antingen ska ta ansvar för all skötsel av parken alternativt betala ett
arrende motsvarande kostnaden för skötseln.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Att kunna erbjuda arrangemang och aktiviteter är betydande för en levande landsbygd.
Efter flera års renovering av Säfstaholmsslott är det nu äntligen dags att erbjuda
evenemang både inom – och utomhus i slottsparken.
Mitt i en pandemi är det svårt att sia om framtiden. Det är knappast troligt att
samhället kommer öppna upp så pass mycket att vi kan erbjuda offentliga
arrangemang inom det närmaste 6 månaderna. Trots det finns det ändå en planering
och Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen står redo att erbjuda evenemang så
snart det är möjligt.
Att under år 2021 låta Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter
nyttja Slottsparken utan extra kostnad under de fåtal tillfällen som det kan bli aktuellt
bör ses som en betydande då det även kommer våra medborgare till gagn.
Och det är lika viktigt som att inför budgetförhandlingar 2022 ha med sig frågan om
vem som ska äga kostnaderna för Slottsparken och dess drift.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunfastigheter har kostnader för skötsel av parken. Användning enligt ovan
medför inga ytterligare kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Evenemang med bredd är viktig del i en
levande landsbygd

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till ett ökat
välbefinnande och en meningsfull fritid.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kultur och fritid bidrar till en meningsfull fritid
vilket gynnar en ett hållbart socialt samhälle.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Barn som deltar i aktiviteter

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

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

Kultur och fritid har alltid med de sju diskrimineringsgrunderna i sin planering
kring evenemang.

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

Att genomföra evenemang bidrar till KASAM
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ks §

106
(xx)

KS 2021/215

Förslag till nya valdistrikt i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den nya uppdelningen av valdistrikt för kommunen
enligt förslag 1.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt bestå av 1000-2000
röstberättigade invånare. Under de två senaste valen har Vingåkers kommun fått
dispens av Länsstyrelsen för två (2) valdistrikt som varit för små. Dessa är Högsjö
med cirka 590 stycken röstberättigade och Österåker med cirka 580 stycken
röstberättigade. I och med dessa förslag blir samtliga valdistrikt i en godkänd storlek
enligt vallagen.
Förslag 1.
Valnämnden har tagit i beaktande att Vingåker förändras och delar upp distrikten så
att de kan växa utan att de skulle riskera att bli oproportionerliga eller behöva dras om
återigen inom kort. Österåker och Baggetorp – Marmorbyn har i den nya
uppdelningen strax över 1000 röstberättigade personer. Det är dock de områden inom
kommunen som växer mest och flera tomter är sålda och husbygget tar fart. De
distrikten förväntas därmed växa.
Förslag på nya valdistrikt 1:
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Södra
Högsjö
Baggetorp- Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 195
1 127
1 309
1 250
1 034
1 024

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Vn § 3/2021
Tjänsteutlåtande valnämnden 2021-03-16
Kartor förslag 1-3
Gamla valdistrikt
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-16
Handläggare

Josefin Frank
0151191 33
Josefin.frank@vingaker.se
Diarienummer

Vn 2021/1

Ändring av valdistrikten inför valet 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå att:
1. Kommunfullmäktige antar den nya uppdelningen av valdistrikt för kommunen
enligt förslag 1.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt bestå av 1000 - 2000
röstberättigade invånare. Under de två senaste valen har Vingåkers kommun fått
dispens av Länsstyrelsen för två (2) valdistrikt som varit för små. Dessa är Högsjö
med cirka 590 stycken röstberättigande och Österåker med cirka 580 stycken
röstberättigade. I och med dessa förslag blir samtliga valdistrikt i en godkänd storlek
enligt vallagen.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Följande står skrivet i Vallagens 4 kap. 9 § 1 st. gällande valdistriktens storlek i
förhållande till antalet rösberättiganden.
”17 § Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl,
får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler
än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta
färre än 300 röstberättigade endast om det finns
synnerliga skäl (...)”
Vingåkers kommun består i dag av följande valdistrikt:
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Sävsta
Södra
Högsjö
Baggetorp-Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 444
1 264
1 126
1 108
596
1 048
579

(källa: Valmyndigheten 2021-03-01)
Förslag 1.
Valnämnden har tagit i beaktande att Vingåker förändras och dela upp distrikten så att
de kan växa utan de skulle riskera att bli oproportionerliga eller behövas dras om
återigen inom kort. Österåker och Baggetorp - Marmorbyn har i den nya uppdelningen
strax över 1000 röstberättigade personer. Det är dock de områden inom kommunen
som växer mest och flera tomter är sålda och husbygget tar fart. De distrikten
förväntas därmed växa.
Förslag på nya valdistrikt förslag 1.
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Södra
Högsjö
Baggetorp- Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 195
1 127
1 309
1 250
1 034
1 024
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Förvaltningen har även fått in fler förslag 2 och 3.
I förslag 2 och 3 är valdistrikten uppdelade på 5 i stället som 7 i dagens indelning I
detta förslag blir några distrikten väldigt stora. Men de håller sig inom spannet mellan
1000- 2000 personer. Det som kan påverka är att distrikten blir så stora är att man
inom snar framtid måste göra om distrikten då de två störst valdistrikten är där
kommunen satsar mest på nybyggnation. I dessa förslag försvinner två valdistrikt det
är Sävsta och Norra. Förslagen kommer att redovisas på nämnden.
Förvaltningens ståndpunkt
Vi har nu gjort en större översyn av alla valdistrikt vilket gjort att distriktet Sävsta har
utgått och att några har blivit inplacerade i södra och några i Centrum. Även distrikten
Högsjö har tagit röstberättigade från distrikten Norr och Söder. Medan Österåker har
tagit röstberättigade från distrikten Norr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser. De konsekvenser som kan bli är att några under
valdagen går till fel vallokal. Kommunen kommer att gå ut med information så mycket
de kan att man har gjort om valdistrikten och att de måste läsa på röstsedeln till vilken
vallokal de ska gå till.

Bilagor
Karta över Vingåkers kommuns valdistrikt
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Kommunledningsförvaltningen
Josefin Frank
Nämndsekreterare
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

224

vingaker.se

7 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Valdistrikt
förslag 1
Antal invånare över 16 år sept 2020
Endast svenska medborgare
Indelningen är baserad på NYKOområden

Alice Hugosson, februari 2021
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Förslag 1
Vingåker
centralort
Antal invånare över 16 år
sept 2020
Endast svenska
medborgare
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Alice Hugosson, februari 2021

Valdistrikt
förslag 2
Antal invånare över 16 år sept 2020
Endast svenska medborgare
Indelningen är baserad på NYKOområden

Alice Hugosson, februari 2021
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Förslag 2
Vingåker
centralort
Antal invånare över 16 år
sept 2020
Endast svenska
medborgare
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Alice Hugosson, februari 2021

Valdistrikt
förslag 3
Antal invånare över 16 år sept 2020
Endast svenska medborgare
Indelningen är baserad på NYKOområden

Alice Hugosson, februari 2021
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Förslag 3
Vingåker
centralort
Antal invånare över 16 år
sept 2020
Endast svenska
medborgare
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Alice Hugosson, februari 2021

Österåker

Norra

Centrum
Baggetorp-Marmorbyn

Sävsta
Högsjö

Södra
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ks §

108
(xx)

KS 2021/213

Tillägg till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun –
mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamot från Vingåkers kommun som är vald som
ledamot i LAG/styrelsen för Leader Sörmland ska erhålla ett arvode om 10 % av
riksdagsledamöternas arvode, beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas
arvode,
2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättningen utgår retroaktivt från 1 mars 2021 till
och med 20 april 2021 eller så länge ledamoten har uppdraget i Leaders
LAG/styrelse dock längst till och med 2022-12-31,
3. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna belastar ansvar 0101000
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Leader Sörmland föreslår att välja in en ny ledamot i LAG/styrelsen från Vingåkers
kommun. HR-chef har varit i kontakt med tjänstepersoner på Leder Sörmlands kansli
som intygar att ledamöter i LAG/styrelse från övriga kommuner har ett arvode som
motsvarar 10 % av heltid. Uppdraget startade 1 mars år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-31
Kf § 131/ 2020
Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Vingåkers kommun –
mandatperioden 2019-2022
Beslutet skickas till
HR-enheten
Författningssamlingen
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-31
Handläggare

Mattias Gustafsson
0151-191 29
Mattias.Gustafsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/213

Tillägg till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun –
mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
HR-chef föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
•

•
•

besluta att ledamot från Vingåkers kommun som är vald som ledamot i
LAG/styrelsen för Leader Sörmland ska erhålla ett arvode om 10 % av
riksdagsledamöternas arvode, beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas
arvode,
ersättningen utgår retroaktivt från 1 mars 2021 till och med 20 april 2021 eller
så länge ledamoten har uppdraget i Leaders LAG/styrelse dock längst till och
med 2022-12-31,
kostnaderna belastar ansvar 0101000 Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Leader Sörmland föreslår att välja in en ny ledamot i LAG/styrelsen från Vingåkers
kommun. HR-chef har varit i kontakt med tjänstepersoner på Leder Sörmlands kansli
som intygar att ledamöter i LAG/styrelse från övriga kommuner har ett arvode som
motsvarar 10 % av heltid. Uppdraget startade 1 mars år 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av HR-chef i samråd med Kommunstyrelsens ordförande.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Leader Sörmland föreslår att välja in en ny ledamot i LAG/styrelsen från Vingåkers
kommun, uppdraget startade1 mars 2021.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att arvodet för kommunpolitiker från Vingåkers kommun som
väljs in i Leders Sörmlands LAG/styrelse ska ersättas med 10 % av
riksdagsledamöternas arvode, beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
Ekonomiska konsekvenser
Det nya arvodet beräknas belasta de förtroendevaldas ansvar, Kommunfullmäktige
med cirka 90 tusen kronor per år. Den utökade kostnaden bör beaktas vid beslut om
kommande budget.
Avgift
Ej aktuellt
Bilagor
-

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslut från Fullmäktige 2020-11-23

Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Vingåkers kommun – mandatperioden 2019-2022

Beslutet skickas till
HR-enheten
Förtroendemannaregistret
Kommunchefen

Mattias Gustafsson
HR-chef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Kostnaderna kommer öka för den politiska
verksamheten och behöver beaktas i
budgetarbetet.

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

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

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

Ledamoten får insyn och möjlighet att vara
med och styra resurser som kan gynna
landsbygdsutvecklingen i Vingåkersbygden.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Kommande projekt kan bidra

Kommande projekt kan bidra

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

Nej ☐

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

Kan indirekt påverka vid de projekt som drivs av Leader Sörmland

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1-2 §§
kommunallagen (2017:725).

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
§2
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 – 6 §§, 10
§ och 13-16 §§ för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas
sammanträden,
b) protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper,
c) förhandling eller protokollförda sammanträden avseende förberedelse inför
förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
d) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
e) övriga uppdrag som nämnden beslutar om deltagande i, t ex konferenser,
informationsmöten, studiebesök eller dylikt, överläggning med företrädare för
annat kommunalt organ, kommunalt samrådsorgan, besiktning eller inspektion,
överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

3
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för
förlorad pensions- och semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst
§3
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller annan
förlorad ersättning såsom arbetslöshetsersättning och föräldrapenning med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst eller förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senaste
fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald med F-skattsedel ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
förlorad pensions- och semesterförmåner efter uppvisande av senaste årets taxerade
inkomst med högst de belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten som
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller uppdraget, tiden för resor till och från
sammanträdet eller uppdraget och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i
anslutning till sammanträdet eller uppdraget, t.ex. omklädnad.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska täcka den enskildes inkomstförlust
(Maximalt 1600 kr/dag).
Ersättningen kan aldrig betalas ut till en juridisk person. Inte heller som konsultarvode
eller motsvarande.

Förlorad pensionsförmån
§4
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förlorad semesterförmån
§5
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.
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Ersättning för förlorade semesterdagar på grund av uppdrag som förtroendevald i
Vingåkers kommun ska utbetalas efter begäran av den förtroendevalda. Förlusten av
semesterdagar ska styrkas av den förtroendevalda. Utbetalning sker en gång per år.

Särskilda arbetsförhållanden m.m.
§6
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkta förlorade semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

Föräldraledighet
§7
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i Vingåkers kommun kan begära
föräldraledighet enligt motsvarande villkor som gäller för anställda.
Föräldraledighet ska gälla för en längre och sammanhängande tidsperiod.
Föräldraledigheten ska godkännas av Kommunfullmäktige, som också utser ersättare.
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Arvoden m.m.
Årsarvode
§8
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall
arvodet minskas i motsvarande mån. Om frånvaron beror på sjukdom tillämpas AB i
lydelse 2014-10-01 § 28 och vid föräldraledighet AB i lydelse 2014-10-01 § 29.
I bilagan anges också vad som årsarvodet för ordförande och vice ordförande
inbegriper ersättning för.
Jourersättning, 60.000 kronor per år, inrättas för socialnämnden.

Begränsat arvode
§9
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt
till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För årsarvoderad förtroendevald som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall
arvodet minskas i motsvarande mån. Om frånvaron beror på sjukdom tillämpas AB i
lydelse 2014-10-01 § 28 och vid föräldraledighet AB i lydelse 2014-10-01 § 29.
I bilagan anges också vad som årsarvodet för ordförande och vice ordförande
inbegriper ersättning för.

Arvode för sammanträden m.m.
§ 10
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade enligt § 8, har rätt till sammanträdesarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Sammanträdesarvodet ska vara med inställelse- och inläsningsarvode för första
timmen och sedan ersättning per påbörjad halvtimme.

6

248

Vid ajournerade sammanträden utbetalas sammanträdesersättning som vid pågående
sammanträde, dock maximalt två timmar.

Protokolljustering
§ 11
För protokolljustering utgår ett fast arvode på 300 kronor. I arvodet ingår
reseersättning och tid.

Kommunal pension
§ 12
Förtroendevalda på hel- och deltid
Kommunen har tidigare antagit ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda” (PBF). Bestämmelserna har gällt från och med 2003-01-01.
Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på både heltid och deltid oavsett hur många
procent man arbetar.
Pension och avgångsersättning samordnas med eventuell förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomst motsvarande tre prisbasbelopp per år undantas dock från
samordning. I övrigt beräknas och utbetalas pension och avgångsersättning enligt
bestämmelserna i PBF.

Fritidspolitiker
Kommunens fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån enligt
bilaga.
Nytillträdda förtroendevalda efter 2015-01-01
Efter att Sveriges Kommuner och Landstings styrelse den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF- KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattas
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller i likhet med OPF14 inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
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Ersättning för kostnader
Resekostnader
§ 13
Förtroendevald har rätt till ersättning för resekostnader som uppstår på grund av
uppdraget, till exempel till och från ett nämndsammanträde.
Reseersättning utbetalas om färdvägen enkel resa till platsen för
sammanträdet/förrättningen överstiger fem kilometer. Billigast färdsätt ska väljas. Om
egen bil används utgår ersättning enligt samma regler som för kommunens anställda.
Ersättning betalas enbart ut för den merkostnad för resor som orsakats av uppdraget.
Till exempel ersätts inte arbetsresor som skulle ha genomförts samma dag för
motsvarande kostnad. Förtroendevald som veckopendlar till arbete eller studier har
inte rätt till reseersättning för separat resa som orsakas av uppdraget.
Förtroendevald som är bosatt utanför kommunen har inte rätt till ersättning från
bostadsorten.
Barntillsynskostnader
§ 14
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
§ 15
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit, till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättningen betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
§ 16
Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte

8

250

ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Övriga kostnader
§ 17
För andra kostnader än som avses i 12-16 §§ betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

9
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Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning
§ 18
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall förlusten intygas av
arbetsgivaren på fastställd blankett eller genom uppvisande av verifierad
lönespecifikation där inkomstförlusten redovisas.
Arvode enligt 7-10 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
§ 19
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas i samband med
och senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån eller
yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna
§ 20
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

Utbetalningar
§ 21
Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar sker månatligen.
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
För övriga ersättningar gäller att styrkta uppgifter enligt § 18 skall vara
personalenheten tillhanda senaste den 5:e i varje månad för utbetalning samma månad.

10

252

Bilaga – Tillämpningsanvisningar för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
§ 3 Förlorad arbetsinkomst
•

Verifierat belopp, maximalt: 200 kr/timma, 1600 kr/dag

•

Schablonberäknat belopp:

a) sjukpenning/dag x 125 % x 30 dagar = ersättning/timma, maximalt 200 kr/timma, 1 600
kr/dag
165 timmar
b) sjukpenning/dag x 125 % x 365 dagar = ersättning/dag, maximalt 1 600 kr/dag
260 dagar
Halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) x 50 %

c) Förtroendevald med F-skattsedel kan som alternativ till a-b ovan begära ersättning
med maximalt 200 kr/timma och maximalt 1 600 kr/dag

§ 4 Förlorad pensionsförmån
• Verifierat belopp.
• Schablonberäknat belopp: 4,5 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

§ 5 Förlorad semesterförmån
• Verifierat belopp.
• Schablonberäknat belopp: 12 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

§ 8 Årsarvode
Årsarvoden enligt nedan ska följa riksdagsledamöternas arvode (65.400:-/månad år
2018) och med nedan angiven arvodesnivå för respektive uppdrag
1. Kommunstyrelsens ordförande: 90 procent av riksdagsledamöternas arvode.
2. Insynsråd/oppositionsråd: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
3. Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden: 80 procent av riksdagsledamöternas
arvode.
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4. Socialnämndens ordförande: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
Fördelning:
Uppdragstid
Kommunstyrelsens ordförande
100 %
Kommunstyrelsens insynsråd
95 %
Socialnämndens ordförande
45 %
Barn-och utbildningsnämndens ordförande
40 %

§ 9 Begränsat arvode, årsarvode
I procent av riksdagsledamöternas arvode. (beräknat på 80 procent av
riksdagsledamöternas årsarvode)

Ordförande i Kommunfullmäktige

%
10

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande i Valnämnden1
V. ordförande i Kommunstyrelsen
V. ordförande i Socialnämnden
V. ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
V. ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
V. ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
V. ordförande i Valnämnden2
1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
Ordförande för revisionen
V. ordförande för revisionen
Revisorer3
Ordförande i AB Vingåkershem
Ordförande i Vingåkers Kommunfastigheter AB
Ordförande i Vingåkers Kraft AB
V ordförande i AB Vingåkershem
V ordförande i Vingåkers Kommunfastigheter AB
V Ordförande i Vingåkers Kraft AB
Ordförande Vingåker Vatten och Avfall AB

15
15
10
10
12,5
10
4
4
4
4
4
6
4
3
7,5
7,5
5
4
4
3
7,5

V. ordförande i Vingåker Vatten och Avfall AB

4

Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej
ordförande.
2 Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej
vice ordförande.
3 Arvodet till revisorer inkluderar även revision av kommunala bolag, kommunalförbund o dyl.
1
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Borgerlig begravningsförrättare, per förrättning
Borgerlig vigselförrättare, per förrättning
Vice ordförande i den gemensamma
överförmyndarnämnden
Ersättaren till vice ordförande i den gemensamma
överförmyndarnämnden

13

Fast arvode
900:Fast arvode
900:3
3
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Ordförandens och vice ordförandens arbetsuppgifter inom ramen
för årsarvodet
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens och
vice ordförandens arbetsuppgifter och täckas av årsarvodet. För förrättning utom
kommunen utgår ersättning.
•

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete.

•

Överläggning med anställd.

•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt.

•

Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
såsom protokollsjustering.

•

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

•

Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat.

•

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ.

•

Restid i anledning av uppräknade åtgärder.

•

Deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande.

•

Justering av protokoll i egen nämnd

§ 10 Arvode för sammanträden m.m.
Arvode för sammanträde utgår med 300 kronor för första timmen och därefter med 50
kronor per påbörjad halvtimme.
Dagarvode för andra uppdrag än sammanträden maximeras till 300 kronor för halvdag
och 600 kronor för heldag.
Ej tjänstgörande ersättare erhåller fullt arvode.

§ § 14-16 Ersättningar för kostnader
Ersättning för kostnader för barntillsyn, för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller
svårt sjuk samt för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader enligt §§ 1416 utbetalas verifierat belopp eller maximalt 215 kronor per timme.
Beloppet är aktuell medeltimlön för barnskötare/undersköterska inklusive
semesterersättning och personalomkostnadspålägg i Vingåkers kommun.

14

256

Lathund
Sammanträden nämnd, utskott, styrelser, råd, revision samt annat t.ex.
utbildningar och beredningar
Arvode ordföranden och vice
ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Arvode övriga ledamöter

JA

Förlorad arbetsförtjänst ordföranden och
vice ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Förlorad arbetsförtjänst övriga
ledamöter

JA

JA

JA

Reseersättning utgår till alla förtroendevalda om avståndet överstiger 5 km.

Justering av protokoll
Arvode ordföranden och vice
ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Arvode övriga ledamöter

NEJ (Kan dock få i annan nämnd)

Förlorad arbetsförtjänst ordföranden och
vice ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Förlorad arbetsförtjänst övriga
ledamöter

JA

JA

15

JA
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

180
(185)

Kf § 131

KS 2020/699

Nominering av representant till Leader Sörmlands LAG
(Lokal Aktionsgrupp)
Kommunfullmäktige beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att nominera Monica Granström (S) som representant
till Leader Sörmlands LAG, (Lokal aktionsgrupp).

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Andersson (MP) har avsagt sig uppdraget som representant i styrelsen för
Leader Sörmland.
LAG/styrelsen (Lokal Aktionsgrupp/styrelsen) ansvarar för föreningen Leader
Sörmlands angelägenheter och är föreningens verkställande och beslutande organ, när
föreningsstämman inte är samlad. LAG/styrelsen beslutar å föreningens vägnar i alla
ärenden inklusive beslut avseende ansökan om projektmedel.
Föreningsstämman väljer LAG/styrelse. Styrelsen består av 24 ledamöter inklusive
ordförande och vice ordförande. LAG/styrelsens ledamöter skall utses med:
· En representant från vardera kommunen (offentlig)
· En representant från frivilligverksamhet (ideell) i vardera kommunen
· En representant från näringsverksamhet (privat) i vardera kommunen

Inlägg
Caisa Sävheden Larsson (S) och Charlotte Prennfors (M) yttrar sig i ärendet.

Ajournering
Ajournering begärs i 5 min av Anneli Bengtsson (S) för politiska överläggningar.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-11-02

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

148
(185)

Tid och plats
Måndagen den 23 november 2020, kl. 14.00-19:45 Åbrogården, stora salen i Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Åteg (S), 1 :e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Glenn Christensen (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Therese Palm (S)
Ulrika Grave (SO)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Christer Nodemar (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Elizabeth Gillerstrand (C) §§ 112-117
Berti I Kristoffersson ( C) § § I 18-13 5
Tiina Rokka (V)
Sameh Kanan (V)
Enrique Oiaz (KO)
Anders Lundström (VTL)
Håkan Östlund (MP)
Irene Sandqvist (-)

Olle Olsson (S)
Kristina Jonsson (S)
Leif Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Marika Björkdal (M) §§ 112-129
Elizabeth Gillerstrand (C) § § I 18-13 5
Lola Östlund (MP)
Christina Hallin (MP)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Emma Bergström, sekreterare 2
Mattias Gårdholt, räddningschef VSR § 114
Elin Höghielm, ekonomichef§ 118

Samtliga ledamöter deltog digitalt. Presidiet deltog digitalt på Åbrogården.

Paragrafer

112-135

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

149
(185)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Datum för anslagsuppsättande

2020-12-0~

Datum för anslagsnedtagande

~i442 2=3"'

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

202.t ,-

0 j- C)

/;?~~41/7//7- 7

...... -~~~(:.:'
/.~
Anna Olsson

✓

y

·········

.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ks §

109
(xx)

KS 2021/219

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2022 - 2024
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för kommunstyrelsen från 2022 med
700 tkr för personalkostnader, med 350 tkr för övrig drift (licenser mm) och med
3 mnkr tkr för investeringar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens ekonomiska situation är ansträngd. Äskanden om utökad ram ska därför
undvikas. Som framgår av bifogad konsekvensbeskrivning går det dock inte att bortse
från att arbetsbelastningen på IT-verksamheten har ökat kraftigt de senaste åren. Det är
en utveckling som förväntas fortsätta. Det krävs därför ökade resurser för den
verksamheten för såväl personal som övrig drift (licenser, avskrivningar mm) och
investeringar. Att hantera de ökade kostnaderna för personal och övrig drift genom
fortsatta effektiviseringar är orealistiskt och en omfördelning inom förvaltningen
skulle innebära personalminskningar. Sammantaget motiverar detta utökad ram för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-16
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2022
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-16
Handläggare

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

KS 2021/219

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2022-2024
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för kommunstyrelsen från 2022 med
700 tkr för personalkostnader, med 350 tkr för övrig drift (licenser mm) och med
3 mnkr tkr för investeringar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens ekonomiska situation är ansträngd. Äskanden om utökad ram ska därför
undvikas. Som framgår av bifogad konsekvensbeskrivning går det dock inte att bortse
från att arbetsbelastningen på IT-verksamheten har ökat kraftigt de senaste åren. Det är
en utveckling som förväntas fortsätta. Det krävs därför ökade resurser för den
verksamheten för såväl personal som övrig drift (licenser, avskrivningar mm) och
investeringar. Att hantera de ökade kostnaderna för personal och övrig drift genom
fortsatta effektiviseringar är orealistiskt och en omfördelning inom förvaltningen
skulle innebära personalminskningar. Sammantaget motiverar detta utökad ram för
kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen och samhällsbyggnadschefen med stöd av
kommunikationschefen, IT-strategen och ekonomienheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Digitaliseringen ökar snabbt och på bred front. Det är välkommet och en utveckling
som bör fortsätta. Den leder till kvalitetshöjningar och effektiviseringar i många
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verksamheter. För IT-verksamheten i sig innebär det dock kraftigt ökad
arbetsbelastning. Samtidigt ökar beroendet av att IT-stödet fungerar och
konsekvenserna när problem uppstår blir snabbt en stor påverkan på berörda
verksamheter. Mot denna bakgrund är det angeläget att höja kapaciteten inom ITverksamheten, trots kommunens ansträngda ekonomiska läge.
Kommunledningsförvaltningen har redan effektiviserat verksamheten generellt till en
grad där risken för fel och förseningar är stor, vilket gör det mindre lämpligt att
hantera de ökade behoven inom IT genom omfördelning inom förvaltningen. Att
uppräkning för löner/hyror inte görs fullt ut innebär dessutom krav på fortsatt
effektivisering. Det är fullt rimligt givet det ekonomiska läget men innebär också att
risken för fel och förseningar ökar.
Inom mark/exploatering och Mat&Måltider kan utökade resurser behövas. Det pågår
dock ett större arbete i båda dessa verksamheter om inriktning, prioriteringar och
finansiering så det är i dagsläget för tidigt att göra någon bedömning. Frågorna får
därför hanteras senare. Det är olyckligt att det inte går att följa den ordinarie
budgetprocessen men det är ett sämre alternativ att i kommunens ansträngda
ekonomiska läge lägga fram äskanden utan stabil grund.
Kommunstyrelsen driver en försöksverksamhet med ungdomsråd fram till
halvårsskiftet. Om den ska permanentas beräknas det bli så begränsade kostnader att
de för 2022 kan finansieras genom t.ex. KS resurs.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut leder till ökade kostnader för kommunen på samma belopp.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning KS 2022-2024
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Att höja ramen för kommunstyrelsen
motverkar i sig målet om ekonomi i balans.
En otillräcklig IT-verksamhet kan dock leda
till kostnader i verksamheterna, även om
nivån är svår att beräkna.

Att IT-verksamheten fungerar väl motverkar
risken för störningar i skolans arbete.

Att IT-verksamheten fungerar väl ökar
möjligheterna för invånarna att kommunicera
på ett enkelt sätt med kommunen.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En väl fungerande IT-verksamhet motverkar den
påfrestning och försämrade arbetsmiljö det kan
innebära för framför allt kommunens medarbetare
när IT-stöden inte fungerar.
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En väl fungerande IT-verksamhet är ett viktigt stöd
för modern utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

269

vingaker.se

9 (9)

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2022
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som
fastställdes 2021-03-29 §43
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och lämnas in till
elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad innan Kommunstyrelsen
sammanträder den 7 juni. KSAU hanterar ärendet den 25 maj. Eventuella frågor besvaras av
ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen
tillhanda senast den 11 maj, oavsett om den är nämndbehandlad eller inte, för att kunna
sammanställas till dialogdag 2.
Vid dialogdag 2 den 17 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet.
Gemensam mall för presentationen ska användas. Mallen bifogas
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RAM 2022
Cirkulär 12:12
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
Gymansiet
SoC
Summa

enligt
KF § 118
598 826
-108 793
-16 286
-6 715
-187 007
-46 673
-224 204
9 148

Löneökning
-795
-142
-85
-2 386
-3 691
-7 099

HyresSkatter
ökning
oc utjämning
12 965
-189
-90
-9
-454

-742

12 965

Pensioner

Övrigt

5 337
-247

5 337

-247

NY RAM
År 2022
617 128
-110 024
-16 518
-6 809
-189 847
-46 673
-227 895
19 362

År 2023 År 2024
627 760 641 963
-111 384 -112 396
-16 754 -16 993
-6 904
-7 001
-192 742 -195 693
-46 673 -46 673
-232 439 -237 059
20 864
26 148

Justeringar avser;
•

•

•

•

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska befolkningsantal gälla: - 2022 9.175 personer (1 november 2021), - 2023
9.200 personer (1 november 2022), - 2024 9.225 personer (1 november 2023)
Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden
för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent
per år under planperioden. OBS! Uppräkning till SoC 2022 är redan beräknad enligt KF §
118.
Övrigt består av ökade kostnader för kollektivtrafiken och valnämnden
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Nämnd: Kommunstyrelsen
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 110 024 år 2022
1. Verksamhet/område:

Generellt

Beskrivning av konsekvensen
Att uppräkning för löner/hyror inte görs fullt ut innebär fortsatta krav på effektivisering. Det är rimligt
men eftersom det har pågått flera år i rad blir marginalerna mindre. Risken för fel eller förseningar i
verksamheten ökar och för Kommunstyrelsens verksamheter är det sådant som ofta får konsekvenser
direkt för den politiska ledningen.
Förslag på åtgärder
Kommunens ekonomi är ansträngd. Fortsatt effektivisering är därför fullt rimlig. På ett generellt plan är
förslaget till åtgärd egentligen bara förståelse från den politiska ledningen för att det kan bli fel och
förseningar i verksamheterna. Kommunstyrelsen kan använda internkontroll mm för att minimera risken
att det sker inom särskilt viktiga områden.
2. Verksamhet/område:

IT-verksamheten

Beskrivning av konsekvensen:
IT-verksamheten är en del av kommunikationsenhetens verksamheter och består av fyra tekniker samt en
strateg/samordnare. Den totala arbetsstyrkan på fem personer sköter i stort sett all drift av kommunens
IT inklusive samtliga skolor i Vingåkers kommun. Under en längre tid har trenden varit att antal ärenden
till supporten ökar samtidigt som behovet av snabb åtgärd är tydligt uttalad. Tydligast märks det ökade
trycket på den s.k. second line som hanterar drift, säkerhet, större ärenden och projekt där varje ärende
ofta tar längre tid att åtgärda. Behovet av stöd från IT-strategen har också ökat då nya digitala projekt eller
nya system ska planeras in.
Arbetsbelastningen på IT har stadigt ökat vilket medför behov av ökade resurser inom tre områden:
1. Ökat årligt investeringsbehov.
Datorparken (all IT-utrustning) ökar för varje år vilket i längden innebär att reinvesteringen ökar
vi årliga utbyten av utrustning. IT-verksamheten ansvar för all IT-investering i Vingåkers
kommun. Sedan några år tillbaka ingår även skolornas IT-investeringar, vilket tidigare hanterades
separat av barn- och utbildningsförvaltningen.
2. Ökade driftskostnader.
Licenskostnader, behovet av reservdelar, övrig IT-utrustning och behovet av mer konsultstöd
mm ger ökade kostnader för varje år som går.
3. Ökat behov av tekniker på IT-avdelningen.
Nuvarande bemanning räcker inte till. Behovet av en kvalificerad tekniker/utvecklare till second
line är tydlig för att kunna klara även de grundläggande behoven från verksamheterna.
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Befintliga uppdrag som ökat markant
•

Ökade krav från IKT (skolan) där de numera kräver betydligt mer av IT-enheten då
undervisningen blir mer digital och läroböcker slopas. From årsskiftet går skolorna igång med
Haldor (nytt skoldatasystem) fullt ut.

•

Upprustning av AV på skolan då den är mycket eftersatt. Det är stora uppdrag som kommer
kräva mycket tid. Införandet av SmartBoards i alla klassrum är ett pågående projekt som kommer
vara genomfört under 2021.

•

Högre krav på säkerhet. Pressen är numera hög att hålla systemen säkerhetsuppdaterade med
patchar, certifikat och 2-faktorsinloggningar mm. Detta är oerhört tidskrävande och komplicerade
lösningar.

•

TEIS integrationerna blir fler och IT-enhetens deltagande i processen runt dem ökar hela tiden.

•

Upprustning Soc-system. Stora upphandlingar är på gång som innefattar kommunens största och
mest integrerade system. Det gäller socialtjänstens system Treserva, TES, Pulsen, TimeCare,
Tunstall samt integration i nya mobiltelefoner som larmenheter.

•

Upprustning av kommunens nätverk pågår men det är mycket arbete kvar där bland annat wifi är
en stor utmaning. Detta är nödvändigt då det är eftersatt i dagsläget. Konsekvenserna blir
omedelbara när wifi-nätet inte fungerat korrekt.

•

Mer komplicerade ärenden som kräver högre kompetenskrav

•

Centralisering av system, databaser

•

Successivt ökade krav på driftsäkerhet från verksamheterna, nu även inklusive för telefonin.

•

Ökade krav på administrativa uppgifter, exempel nedan.
o Informationsspridning och planering men också viss utbildning
o “Måste-utbildningar” tar tid. GDPR, NIS, Internkontroll, Ekonomi mm

•

Byggnationer, ombyggnationer och flyttar har ökat senaste två åren. Det tar mycket tid och är ofta
styrande i planeringen.

•

Proaktiv upprustning är betydligt mera nödvändigt numera då fler och fler system har kortare
livstid. Detta ger kortare tid att ”uppgradera ifatt” för att undvika driftstopp. Exempel nedan.
o Win7, Server 2003/8/12, Wifi, AV-utrustning
o Mer tester krävs innan det sätts i drift (utredningar)

•

Bestämd utfasning av system (Ecos, Navision mm) är viktigare i framtiden då underhåll av
utfasade system blir dubbelt arbete.

•

Begränsad tid för kompetenshöjning då all tid går åt till förvaltande av befintliga system.
Utbildning och omvärldsbevakningar blir därför nedprioriterat
o

Stort utbildningsbehov hos användarna gör att supporten måste ta mycket tid i anspråk
till att lösa problem som egentligen inte är fel utan kunskapsbrister hos användarna (ex.
vidarebefordra sin mail vid ledighet mm)
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•

Svårt att neka att bistå i prioriterade ärenden med kort varsel då det ofta är akuta saker som måste
lösas. Det är svårt att lösa vissa dagar då trycket är hårt på alla. Annat prioriteras då bort.

•

Enheten behöver själv söka information från supportanmälaren då det är mer vanligt att det
saknas vital information för att kunna lösa ärendet.

•

IT-enheten kommer allt för ofta in för sent i projekt som andra verksamheter startat upp,
framförallt byggprojekt.

Förutom detta som redan skapat ökad arbetsbelastning så kommer ytterligare ansvarsområden att tillkomma:
•

Vanderbilt passersystem.

•

CCTV kameraövervakning

•

Signe kryptodator

•

Mobiltelefoner större krav på funktion för bla hemtjänsten mm.

•

Managering telefoni, både Trio men också MDM

•

E-tjänster, ett nytt område som innebär mycket mera arbetsuppgifter för IT-enheten.

•

Karttjänsterna som Samhällsbyggnad köpt in behöver integreras i andra system som bla berör
valkretsindelningar mm

•

Tiden som krävs för förvaltning/drift är stor och ökande samtidigt som enheten mer än tidigare
behöver vara insatt i det som kommer. Problem har redan uppstått pga brister på det här
området.

•

Mer konsult-tid än någonsin har behövt användas för att klara driften, vilket leder till ökade
driftskostnader.

•

Internet of Things (IoT). Detta projekt (Vinnova) kommer att kräva en hel del insatser från IT
och det har redan börjat. Erfarenheterna från projektet ”Bubblan” har tydligt visat att en halvtid
teknikerresurs (som räknats in i projektet) inte kommer räcka. Det kommer krävas en heltid för
detta av våra resurser från IT.

•

Den allmänna digitaliseringen som sker i samhället påverkar IT-enheten hela tiden i form av
projekt som ofta är initierade av andra verksamheter:
o

Ombyggnaden av slottet där det nu skett en väsentlig digitaliseras som ska förvaltas av
oss på IT

o

Mat och Måltider vill ha appar och statistikverktyg framtagna

o

Digidel på biblioteket har inneburit nya arbetsuppgifter för IT-enheten.

o

Samverkan med andra kommuner samt i regionen har ökat mycket
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Förslag på åtgärder
Enheten har redan genomfört följande åtgärder för att effektivisera verksamheten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tydligare rutiner som är dokumenterade eller under pågående dokumentation
Bättre internkontroll med uppföljning
Nytt helpdesksystem med bättre och modernare funktioner
Mycket bättre statistik och återkoppling från Helpdesk
Ställer hårdare krav tillbaka på verksamheterna
Fått ner handläggningstid på Helpdesk genom effektivare verktyg mm
Förbättrat våra verktyg med hjälp av bl a Teams och andra system
Jobbar mer i projektform i nya helpdesksystemet (tydligare tidsplaner)
Hittat bra arbetsformer via Teams med andra verksamheter för snabb kommunikation
Rollfördelning/Ledning inom gruppen
Hantering av elevdatorer via ny teknisk lösning
Bättre arbetsklimat då alla sitter på samma våning mm.
Outsourcing av fler uppdrag till konsulter

Att lösa utmaningen som beskrivs i avsnittet ovan genom ytterligare effektiviseringar är inte realistiskt.
Enheten behöver förstärkning motsvarande 700 tkr för kvalificerad tekniker/utvecklare, 350 tkr för årlig
drift (microsoftlicenser) och 3 mnkr för investeringar.
Förvaltningen har inte möjlighet att hantera behovet utan att minska personalkostnaderna inom andra
områden.
3. Verksamhet/område:

Mark- och exploatering

Beskrivning av konsekvensen
Satsning på mark och exploatering, infrastruktur och tomtförsäljning innebär ökade kostnader innan
befolkningsökningen hinner ge ökade intäkter.
Den kraftigt ökade efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas fortsätta de
kommande åren. Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en offensiv strategi för
landsbygdsutveckling ger en bra grund för fler nyproduktioner och etableringar i Vingåkersbygden.
Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya bostadsområden för ökad inflyttning till
kommunen är stor. Utmaningarna ligger i att hinna bygga ut infrastrukturen i samma takt som efterfrågan.
Idag saknar förvaltningen tillräcklig kompetens och resurser inom området mark & exploatering vilket
bromsar utvecklingen. Satsningar på tomtförsäljning och att utveckla nya bostadsområden stärker
kommunens ekonomi på lång sikt men är resurskrävande för Samhällsbyggnadsförvaltningen i det korta
perspektivet. Förutom resurser för att främja tillväxten innebär nya bostadsområden ökade opåverkbara
driftkostnader för Tekniska enheten. Ett nytt område med 20 nya fastigheter innebär ökade driftkostnader
med 80 tkr per år. Om inte kommunens skötsel av vägar och parker ska försämras behöver tekniska
enheten kompenseras ekonomiskt i takt med befolkningsökningen och utbyggnaden av infrastruktur och
allmänna rekreationsområden. En snabb tillväxttakt ställer också högre krav på övriga nämnder och de
kommunala bolagen. Underdimensionerad förnyelsetakt av VA-nätet är ett stort problem i hela riket. En
utbyggnad av nätet ger ytterligare utmaningar. Med samverkan och ett smart exploateringsarbete kommer
årets befolkningsökning fortsätta under många år framöver med positiva socioekonomiska konsekvenser.
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Enligt beräkningar från Statisticon kommer pågående och planerade planer medföra en befolkningsökning
med 464 personer fram till 2029 (jämfört med 2019). Vilket motsvarar en intäktsökning år 2029 med 30,16
mkr. Fördelning av kommande års ökade intäkter bör därav fördelas klokt för en långsiktig hållbar
befolkningstillväxt.
En specifik fråga gäller skötsel av grönytor: Skötsel av grönytor sker idag av en icke lokal extern
entreprenör och avtalet går ut vid årsskiftet 2021/2022. Att återta skötseln av kommunens grönytor i egen
regi skulle innebära en viss besparing samtidigt som föreningslivet skulle kunna erbjudas att sköta mindre
ytor för att stärka föreningarnas ekonomiska situation efter Coronapandemin. Vad kostnaderna för
skötseln i ett nytt upphandlat avtal landar på är svårt att gissa. Men kostnaderna för skötseln i egen regi
beräknas vara 50–150 tkr lägre än upphandlad extern entreprenör och 50 tkr lägre kostnader jämfört med
dagens avtal. Beräkningen baseras på en utökad investeringsram för maskiner med 1,5 mkr och en
avskrivningstakt på 10 år. Vid ny upphandling riskerar kostnaderna för grönytor att öka.
Förslag på åtgärder
Samhällsbyggnadsenheten arbetar sedan en tid på att omfördela och prioritera resurserna för att kunna
satsa mer på mark- och exploateringsfrågor. Det löser en del av problemet men sannolikt inte fullt ut. Nu
pågår också ett större arbete i kommunen för att definiera ambition och prioriteringar inom mark och
exploatering, t.ex. genom ett heldagsmöte den 20 maj. Det är därför för tidigt att säga vilka eventuella
utökade resurser som kan behövas och frågan får därför hanteras längre fram.
4. Verksamhet/område:

Mat- och måltider

Beskrivning/konsekvens
Mat & Måltider står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren. De interna intäkterna beräknas
fortsätta minska samtidigt som de fasta kostnaderna kvarstår. Mat & Måltiders intäkter har minskat med
2567 tkr jämfört med föregående år. Samtidigt har löneökningar och ökade livsmedelspriser inneburit
ökade kostnader motsvarande 1024 tkr. En stor del av intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun
inte längre producerar Katrineholms och Flens matlådor, men även de interna intäkterna minskar
succesivt till följd av övriga förvaltningars besparingskrav, minskat elevantal i grundskolan och äldre på
särskilt boende samt intäktsbortfall till följd av Corona. Åtgärder har genomförts med minskad bemanning
i samtliga kök med fler än en medarbetare och förändringar i menyn har minskat livsmedelskostnaderna.
Åtgärderna som genomförts har minskat kostnaderna med 4 mkr, men för en ekonomi i balans krävs
ytterligare åtgärder om de interna priserna ska hållas oförändrade. Ytterligare minskad personalbemanning
i köken innebär att servicenivån gentemot de andra förvaltningarna minskar avsevärt. Exempelvis kommer
alla förskolor inte kunna bemannas med kökspersonal. Det är stora skillnader mellan kostnaderna på olika
enheter, där små förskolor med mottagningskök är allra mest kostnadsdrivande. Fler stora förskolor med
tillagningskök liknande Äppellundens förskola skulle ge stora samordningsvinster. Förändringar i menyn
har inneburit färre serveringar av helt kött och kyckling till förmån för billigare sammansatta maträtter och
ekologiska inköp har fått stå tillbaka. Svenska och närproducerade råvaror har prioriterats men med
fortsatta besparingskrav kan dessa målsättningar behöva tas bort.
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Förslag på åtgärder
Även på det här området pågår ett större arbete om inriktning och prioritering. Förvaltningen har
dessutom fått i uppdrag att utreda hur verksamheten bör finansieras. Uppdraget ska redovisas för
kommunstyrelsen senast i oktober 2021. Det är därför för tidigt att säga i dagsläget vilka eventuella
utökade resurser som kan behövas och frågan får hanteras längre fram.

5. Verksamhet/område:

Ungdomsråd

Beskrivning/konsekvens:
Kommunstyrelsen driver en försöksverksamhet med ungdomsråd fram till halvårsskiftet. Om den ska
permanentas kommer den att behöva finansieras.
Förslag till åtgärder:
Det är sannolikt att en permanentad verksamhet inte kommer att kräva mer än en halv årsarbetskraft eller
mindre ändå. Ett beslut om att permanenta verksamheten skulle därför kunna finansieras för 2022 genom
t.ex. KS resurs.
-Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2022
Behov tkr

1.

700 tkr

2.

350 tkr

3.
Totalt
Netto

1050 tkr

Åtgärder/
Besparing
IT-verksamhet,
personal
IT-verksamhet,
licenser mm

2023
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

Ramhöjning
från 2022
Ramhöjning
från 2022

2024
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

Ramhöjning
från 2022
Ramhöjning
från 2022

Framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.

1

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Reinvestering av
datorutrustning

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)
3 mnkr

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)
3 mnkr

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)
3 mnkr

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år
-

2
3
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Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har fattats:
Kommunstyrelsens ordförande
2021-03-09, Överenskommelse om gemensam taxe- och avgiftsnämnd - undertecknad
av samtliga företrädare, KS 2020/565. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.3
2021-03-31, Köpebrev för fastighet (Viks deponi, KS 2020/320. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.1
2021-04-08, Ansökan till LONA -projekt, lokal naturvårdsatsning, KS 2021/230.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
2021-04-15, Fullmakt för ombud till Ineras ägarråd, KS 2021/xx. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.1
Kommunchef
2021-04-07, Uppdragsavtal mellan Centiago AB och Vingåkers kommun. Gäller
utredning av lokalvård, KS 2021/240. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
Samhällsbyggnadschef
2021-03-10, Förordnande av parkeringsvakt 2019-02-12--2020-09-03, 2021-03-10 till
att avtal med Securitas AB upphör., KS 2021/90. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2021-03-26, Avtal om markområde / upplåtelse av allmän plats vid skräddartorget för
uteservering, KS 2021/199. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021 -03-31, Tilläggsavtal till köpekontrakt för Baggetorp. (Mysebo familia AB), KS
2020/669. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021-03-31, Tilläggsavtal till köpekontrakt för tomt Baggetorp. (Mysebo familia AB),
KS 2020/670. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021 -03-31, Tilläggsavtal till köpekontrakt för Baggetorp. (Mysebo familia AB), KS
2020/671. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2

Justerandes sign
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2021 -03-31, Tilläggsavtal till köpekontrakt för Baggetorp. (Mysebo familia AB), KS
2020/672. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021-03-30, Köpekontrakt för fastighet, KS 2021/208. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2021-03-31 Köpebrev för fastighet, KS 2021/208. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2021-03-30 Hyreskontrakt för lokal på Kapellgatan 3 under perioden 2021-02-01-2021-07-01 vaccinering mot covid 19/ corona. KS 2021/225. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
Trafikingenjör
2021-03-23, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16 - försäljning av langos,
KS 2021/192. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2021-03-23, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16 - för vaccinering av TBE,
KS 2021/191. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2021-03-30, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16 - konfektyr, sylt, salami,
senap och hällebröd, KS 2021/221. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2021-03-29, Beslut om upplåtelse av torgplats - charkuterier, rökt korv, rökt kött och
konfektyr, KS 2021/222. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
Kulturchef
2021-04-08, Samverkansavtal mellan Vingåker kommun och Hjälmaregården och
OKQ8 för installation av smartboard. KS 2021/175. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
Plan- och byggchef
2021-04-12, Beslut om grävtillstånd, KS 2021/223. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
HR-chef
2020-11-23 Förordnande av förvaltningschef för kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2020-11-27 -2021-03-31 alternativt
tills ordinarie förvaltningschef är åter i tjänst, KS 2020/761. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.29
2021-03-12, Lokal överenskommelse om byte av arbetsplats vid övertalighet –
Kommunal, KS 2021/162
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Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med diarienummer
Socialnämnden – Månadsrapport för januari, KS 2021/ 216
Socialnämnden – Redovisning av riskanalyser, KS 2021/166
Kommunledningsförvaltningen – Årlig uppföljning av arbetsmiljö, KS 2021/50
Upprop för det svenska landskapet – Skrivelse till Sveriges kommuner om elbrist, KS
2020/689
Överförmyndarnämnden – Budgetbehov för 2022, KS 2021/179
Delgivningar utan diarienummer
Gemensamma patientnämnden - Sammanträdesprotokoll 2021-02-18
Överförmyndarnämnden - Sammanträdesprotokoll 2021-03-19
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Sammanträdesprotokoll 202103-04,
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-03-18
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Övriga frågor
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