Årsredovisning 2020
En sammanfattning

KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

År 2020 var året vi ställdes inför situationer vi aldrig varit
med om.
Ändå kunde vi avsluta några projekt. Slottet är färdigt,
fritidsgården och kulturskolan likaså och därmed är Slottsskolan
klar. Den nya återvinningscentralen började byggas liksom en
hyresfastighet i Högsjö.
Nollbudgeten inför 2020 överträffades med råge. Tyvärr
berodde inte det på att nämnderna höll budget, utan på de statliga
bidragen på grund av pandemin. Vi behöver fortsätta att vara
rädda om varenda krona, göra smarta val, fatta kloka beslut
och ibland göra åtstramningar för att förvalta skattemedlen på
bästa sätt.
Kommunens modiga och ansvarsfulla medarbetare gjorde det
absolut bästa de kunde i verksamheterna och för våra medborg
are. För det är jag otroligt tacksam. Så ett stort och ödmjukt tack
för det arbete ni gjort och gör för Vingåker. Ni är guld värda!

Anneli Bengtsson (S)

Varje hundralapp i skatt fördelades så här:
Vad kostar verksamheterna?

Största delen av verksamheternas kostnader (80 procent) går
till barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst och stöd till
personer med funktionsnedsättning.

Varje hundralapp i skatt fördelades så här:
1:10 kr 1:60 kr 1:60 kr 4:10 kr 6:60 kr

Kommun- Politisk
verkgemensamhet
samt
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Kollektivtrafik

Kultur
och
fritid

7:50 kr 10:40 kr 11:20 kr 12:10 kr 20:80 kr 23:00 kr

Gator, Förskola
Individ
och familje- vägar,
samhäll
omsorg
och räddning

Funk- Gymnasie Vård och
tions- och vuxen- omsorg
hinder- utbildning om äldre
omsorg

Grundskola
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VAD HÄNDE I KOMMUNEN?

Meritvärdet i
årskurs 9
höjdes.

En ny åter
vinningscentral
började byggas.

Vingåkers
kranvatten fick
hedersomnämnande i
Svenskt Vattens
tävling.

Den 11 mars
konstaterades
covidsmitta i Vingåker och kommunens
Efterfrågan på
krisledningsorganisahemtjänst och särskilt
tion aktiverades.
boende minskade till
följd av pandemin.

Den stora renoveringen av Säfstaholms slott slutfördes
och slottet invigdes i
corona-anpassat format i september.

Andelen behöriga förskollärare
minskade till 42 procent
(45), medan andelen behöriga lärare i grundskolan
ökade till 79,4 procent
(73,3).

Intresset för
att flytta till Vingåkersbygden ökade och
38 nya husprojekt
påbörjades.

Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen bildades
genom att områdena
upplevelse och samhällsbyggnad slogs
samman.

Äldreomsorgen
och omsorgen om
funktionshindrade
slogs samman till ett
område.

Den
omfattande
detaljplanen för
Säfstaholms slott och
slottspark blev
färdig.

Större delen av
den administrativa
personalen arbetade
på distans.

I januari invigdes
Slottsskolan, den nya
högstadieskolan med
lokaler för kulturskolan. I
november invigdes även
fritidsgården.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunfullmäktige har beslutat om
fyra övergripande mål. De är satta så att
de kan gälla en längre period, eftersom
stora förändringar tar tid. Kommunen
följde upp alla fyra målen. Resultatet
visade att måluppfyllelsen för det första
målet var bra, men att verksamheterna
behöver fortsätta att fokusera på målen
och uppföljningen.

•

Ekonomi i balans

•

Skola

Mål: Kommunens resultat ska uppgå
till minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag under planperioden.
Resultat: År 2020 blev resultatet 2,1 pro
cent. Genomsnittet 2020–2022 beräknas
bli 1,5 procent.
Mål: Alla barn och ungdomar ska inspi
reras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder
till utveckling, lärande och framtidstro.
Resultat: Målet uppnåddes delvis. Merit
värdena, andelen betyg A och behöriga till
gymnasiet ökade, men nådde inte ända upp
till målen. Den ogiltiga frånvaron ökade
under vårterminen, men minskade under
höstterminen. För en del elever fungerade
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distans
undervisningen
bättre än den i skolan. Målet
att alla ska känna trivsel och trygghet
i skolan nåddes inte helt. Alla verk
samheter arbetar hälsofrämjande och
förebyggande med stöd av elevhälsan,
medan verksamheternas kvalitetsredo
visningar samt styrning och ledning bara
delvis nådde målet. Det område som
inte nådde målet alls, var hur personalen
upplever att arbetsplatsens mål följs upp
och utvärderas.

•

Hållbar tillväxt

Mål: För varje beslut i kommunstyrelse
och nämnder ska det framgå hur det
bidrar till tillväxt och genomförandet
av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.
Resultat: Sedan sommaren ingår en
bedömning inför varje beslut av hur det
bidrar till att uppfylla målen i Agenda
2030. Dessförinnan saknades rutinen,
varför målet bara nåddes delvis.

•

Landsbygdsutveckling

Mål: Boende och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten
är hög, inklusive tillgången till kommunal
service.
Resultat: Den första kommunala utveck
lings- och serviceplanen för Vingåkers
bygden antogs av kommunfullmäktige.
Läppe och Österåker driver projekt i sam
verkan med kommunen för att skapa byg
gemenskaper och det lokala engagemanget
i Högsjö ledde till att AB Vingåkershem
bygger bostäder där.
Sveriges lantbruksuniversitets utvär
dering av utvecklingsstrategin visade att
Vingåkers bygder känner sig mer jämlikt
behandlade av kommunen. Utvecklings
grupperna upplevde att landsbygdsfrågorna
fått större erkännande och att kommunen
lyssnar mer på landsortsborna.
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RESULTATEN FÖR NÄMNDERNA
Alla nämnder har åtgärdsplaner för hur
de ska få en ekonomi i balans. Totalt
blev det ändå ett underskott på nära 12
miljoner kronor.
(mkr)

2020

2019

Kommunstyrelsen

+2,9

+1,8

Kultur- och fritidsnämnden

– 0,7

+0,3

–1,5

+0,1

Samhällsbyggnads
nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt

– 11,9

– 5,5

– 0,6

–15,7

– 11,8

– 19,0

Kommentarer till avvikelserna

Kommunstyrelsens överskott på 2,9 mkr
kom sig av att budgeten för oförutsedda
kostnader knappt utnyttjades, att nämn
den för överförmyndarverksamhet, kom
munstyrelsen och kommunfullmäktige
hade lägre kostnader än budgeterat och
av Viadidakts och kollektivtrafikens res
pektive överskott från 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens under
skott på 1,5 mkr berodde främst på
många bostadsanpassningar och ändrade
redovisningsprinciper.
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Kultur- och fritidsnämndens under
skott på knappt 700 tkr berodde på
uteblivna intäkter från badh uset och
Säfstaholms slott, när pandemin gjorde
att man fick hålla stängt.
Barn- och utbildningsnämndens stora
underskott på 11,9 mkr uppstod framför
allt i grundskolan och individuella pro
grammet (4,8 mkr) och gymnasieskolan
(3,7 mkr). Sjuklöne- och vikariekostna
derna var högre än beräknat på grund av
pandemin. Dataprogram behövde köpas
in för att man skulle kunna genomföra
distansundervisning och särskoleelever
nas skolskjutsar blev dyrare när trängseln
skulle minskas.
Socialnämndens stora underskott 2019
på 15,7 mkr krympte till 577 tkr. Det
berodde på flera åtgärder för att sänka
kostnaderna, extra statsbidrag och mins
kad efterfrågan på grund av pandemin.
Individ- och familjeomsorgen hade
få placeringar på HVB- och familjehem.
Den negativa spiralen för ekono
miskt bistånd bromsa
des.

Funktionshinderomsorgen lämnade
ett överskott. I äldreomsorgen stannade
utvecklingen på enheterna av på grund
av hög sjukfrånvaro. Dagvården stängde
i mars, men öppnade i september. Särskilt
boende skapade effektivare scheman.

KOMMUNENS
RESULTAT
I ett redan tufft läge kom pandemin och
ställde allt på ända, även om Vingåkers
kommun kompenserades med tillfälliga
statsbidrag på totalt 12,5 miljoner kro
nor. Tack vare dem kunde kommunen
redovisa ett positivt resultat på 13,1 mkr.
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INVESTERINGAR
•

•
•
•

BEFOLKNING

Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
upprustning och renovering av Säfsta
holms slott blev klar. Total investering
17 miljoner kronor plus kommunens
investering 1,5 mkr.
Slottsskolan med kulturskola och fri
tidsgård kostade totalt 176 mkr plus
kommunens drygt 9 mkr för inventa
rier med mer.
Vingåker Vatten och Avfall AB bygger
en ny återvinningscentral som blir klar
sommaren 2021. Kostnad 16 mkr.
Ett lägenhetshus i Högsjö med åtta
lägenheter började byggas med inflytt
ning till sommaren 2021. Kostnad
18,7 mkr.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron ökade kraftigt i vissa verk
samheter på grund av covid-19-pandemin
och slutade på totalt 11 procent. Högst
sjukfrånvaro hade socialförvaltningens
verksamheter med 13 procent. I de
kommunala fastighetsbolagen sjönk
sjukfrånvaron till 5 procent.

Antalet invånare ökade med 33 och var
totalt 9144 den sista december. Antalet
invånare över 80 år väntas öka med 50
procent de kommande tio åren, medan
det ökade bostadsbyggandet gör att fler
barnfamiljer flyttar in. Kommunen måste
ha framförhållning för att kunna planera
och samordna resurserna effektivt för
dessa grupper.

FRAMTID
Pandemins konsekvenser påverkar
sannolikt samhället under lång tid
framö ver. Kommunens ekonomi var
ansträngd redan före covid-19, men alla
nämnder har nu åtgärdsplaner för en eko
nomi i balans. Arbetslösheten i Vingåker
har länge varit stor och pandemin har
slagit olika hårt. Vingåkers styrka ligger
dock i kommunens relativa litenhet och
små insatser kan få stort genomslag på
sysselsättningen.

Digitaliseringen behöver fortsätta.
Även efter pandemin kommer fler att
arbeta på distans och välja digitala möten.
Befolkningsförändringar påverkar
kommunens verksamheter i stor utsträck
ning. Om det byggs många bostäder och
folk från andra kommuner flyttar in kan
skatteintäkterna öka. Om befolkningen
i stället minskar får det negativa konse
kvenser för kommunens förmåga att driva
professionella verksamheter. Kommunen
behöver investera i viktig infrastruk
tur som vatten och avlopp, dels för att
ledningsnätet är ålderstiget, dels för att
begränsningar i nätet inte ska hindra att
nya bostäder byggs.
Den senaste skatteunderlagsprognosen
visade att kommunen får mer i skatte
intäkter och statsbidrag 2021–2023 än
beräknat. Det innebär dock inte att den
ekonomiska situationen är löst. Priorite
ringar och tuffa beslut kommer att krävas.
Vi klarar det genom att alla hjälps åt –
kommun, företag och medborgare.

LÄS MER
Det här är en sammanfattning av
kommunens årsredovisning för 2020.
Hela dokumentet finns att läsa och
ladda ner på www.vingaker.se

Kontaktperson: Elin Höghielm, ekonomichef
E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
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