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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 7 juni 2021, kl. 13:00

Plats:

Digitalt möte via Teams samt Hjälmaren, kommunhuset.

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Vårdförbundet Sörmland redovisar svar på frågor enligt uppsiktsplikt
2. Återrapportering av planer för trygghetspunkter
3. Återrapportering av insats för att förbättra kompetensförsörjningen
4. Lägesrapport upphandling
5. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
6. Information från KLF
7. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Ärenden till kommunstyrelsen
8. Omfördelning av investeringsmedel
9. Trafikförändringar i december 2021 (T22)
10. Projektplan samt tid- och aktivitetsplan för revidering av
renhållningsordningen
11. Svar på revisionsrapport om granskning av nämndernas beslut om
internkontroll
12. Förlängning av testperiod för ungdomsråd
13. Grafisk guide för Vingåkers kommun, Säfstaholms slott och
Vingåkersbygden
14. Tertial 1 för kommunstyrelsen
15. Ansökan om efterskänkning av hyra för Ekbackskyrkan innebandyklubb
16. Ansökan om efterskänkning av hyra för Vingåkers idrottsförening
17. Ansökan om efterskänkning av hyra för Vingåkers volleybollklubb
18. Aktualisering av parkering på Bondegatan
19. Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt – Taxe- och avgiftsnämnden
Ärenden till kommunfullmäktige
20. Tertial 1 för Vingåkers kommun
21. Medfinansiering av återvinningscentral
22. Byggnation av skola i Marmorbyn
23. Ansökan om kommunal borgen från Hjälmarens vattenförbund
24. Lokalförsörjningsstrategi
25. Budgetramar för 2022
26. Policy för IT
27. Revidering av beslut om kommunikationspolicy
28. Policy för kravhantering i Vingåkers kommun
29. Svar på motion om språkkrav
30. Svar på medborgarförslag om att rensa Vingåkersån från sly och träd
31. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Västra Sörmlands räddningstjänst
32. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Vårdförbundet Sörmland
33. Skötsel av grönytor

Föredragande
Förbundschef
Säkerhetsstrateg
Upphandlingsamordnare
Kommunchef
Kommunchef
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34. Förstärkningsåtgärder och samt utveckling vid å-promenaden Vingåkersån
Anmälningsärenden
35. Ordförandebeslut
36. Delegationsbeslut
37. Delgivningar
Övrigt
38. Övriga frågor

Anneli Bengtsson
Ordförande

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

97
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Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

vingaker.se

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 juni kl 08:00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Vårdförbundet Sörmland 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 Vårdförbundet Sörmland deltar och berättar om sin
verksamhet. Kommunstyrelsen har även tidigare fastställt frågor till förbundet
i enlighet med sin uppsiktsplikt och förbundet redovisar svaren på dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Återrapportering av planer för trygghetspunkter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Återrapportering av det pågående arbetet med att ta fram planer för
trygghetspunkter med anledning av kommunstyrelsens tidigare beslut §
14/2021:
1. Kommunstyrelsen antar Plan för trygghetspunkter vid extraordinära
händelse inom Vingåkers kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram
specifika planer för var och en av de i planen beskrivna
trygghetspunkterna och att dessa specifika planer biläggs Plan för
trygghetspunkter senast den 30 juni 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska
återrapportera de framtagna planerna på kommunstyrelsens sammanträden
den 7 juni 2021.

Beslutsunderlag
Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser i Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plan för trygghetspunkter vid
extraordinära händelser i
Vingåkers kommun
Kommunstyrelsen
Flik
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PLAN för trygghetspunkter vid extraordinära händelser i VINGÅKERS KOMMUN

Dokumenttyp

Plan

Dokumentnamn

Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser

Fastställd

2021-01-25 Ks § 14/2021

Beslutande

Kommunstyrelsen

Giltighetstid

Tillsvidare

2

Processägare
Senast reviderad
Detta dokument gäller för Vingåkers kommun
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PLAN för trygghetspunkter vid extraordinära händelser i VINGÅKERS KOMMUN

Innehållsförteckning

Trygghetspunkter…………………………………………………………… 4
Behovet av trygghetspunkter i Vingåkers kommun……………………... 4
Trygghetspunkter inom Vingåkers kommun……………………………... 4
Ansvar för trygghetspunkter……………………………………………….. 4
Mer om kapaciteten på en trygghetspunkt………………………………. 5
Bilagor……………………………………………………………………….. 5
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PLAN för trygghetspunkter vid extraordinära händelser i VINGÅKERS KOMMUN

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

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

Trygghetspunkter inom Vingåkers kommun
Trygghetspunkter bör om möjligt finnas fördelade över hela kommunens geografiska yta. Följande objekt ska
vara förberedda för att fungera som trygghetspunkter i Vingåkers kommunen:
-Humlegården och Ekgården
-Slottsskolan F6 och 7-9
- Högsjöskolan
- Baggetorps förskolan
-Marmorbyns skola
- Sävstaskolan/Äppellundens förskola
- Förskola och gymnastiksal i Österåker

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

Ansvar för trygghetspunkter
Det är kommunens säkerhetsstrateg som tillsammans med den som ansvarar för den ordinarie verksamheten vid
en trygghetspunkt som ska se till att lokalen är förberedd för att tas i bruk som en trygghetspunkt. I det ligger att
4
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det ska finnas en plan för vilka typer av stöd som ska kunna ges, hur arbetet ska vara organiserat, hur olika ytor
ska användas samt hur ordning och säkerhet ska upprätthållas. Det ingår också att säkerställa utbildning för dem
som kan komma att få uppgifter vid en trygghetspunkt.
Under en kris är det den ordinarie verksamheten som ansvarar för verksamheten vid en trygghetspunkt, om inte
kommunens krisledning har beslutat att någon annan ska ha ansvaret.
Beslut om att aktivera en trygghetspunkt tas av kommunens krisledning. Samtidigt ska beslut tas om hur
information om det och vad det innebär ska kommuniceras.
Beslut om att avaktivera en trygghetspunkt tas också av kommunens krisledning. Då ska beslut samtidigt tas om
hur avvecklingen ska gå till och hur erfarenheter från dess användning ska dokumenteras.

Mer om kapaciteten på en trygghetspunkt
För att en trygghetspunkt ska kunna fungera som det är tänkt ska det i varje sådan lokal finnas viss utrustning,
alternativt en tydlig plan för hur den ska ordnas vid en kris. Det gäller:
-Plan för trygghetspunktens användning
-RAKEL-mobil
-Hjärtstartare
-Mat
-Vatten, inkl. plan för vattentank från Sörmland vatten
-Städmaterial

Bilagor
Plan för varje trygghetspunkt ska tas fram och biläggas denna plan senast den 30 juni 2021.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS 2020/476

Uppföljning av riktad insats för att förbättra
kompetensförsörjningen i kommunens näringsliv och
samtidigt minska kostnader för försörjningsstöd
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar del av information och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
För 2021 har medel beviljats för ett nytt arbetssätt mellan näringslivsfunktionen och
socialförvaltningen i Vingåker med målsättningen att bidra till
kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska antalet
försörjningsstödstagare.
Arbetet är igång sedan 1 februari 2021 då en arbetsmarknadskonsulent samt en konsult
blivit rekryterade. Fram till 30 april har följande resultat uppnåtts:
21 personer har fått hjälp till
- egen försörjning utan lönestöd
- praktik, på väg ut i jobb
- arbete med lönestöd
- studier
Så här långt är 14 företag delaktiga.
Nettoeffekten ekonomiskt är svår att beräkna så här tidigt i projektet. Kostnaderna
följs upp varje månad och en beräkningsmodell för påverkan på försörjningsstöd är
under utarbetande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-11
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen,
Näringslivansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-11
Handläggare

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

KS 2020/476

Uppföljning för riktad insats för
att förbättra kompetensförsörjningen i
kommunens näringsliv och samtidigt minska
kommunens kostnader för försörjningsstöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
För 2021 har medel beviljats för ett nytt arbetssätt mellan näringslivsfunktionen och
socialförvaltningen i Vingåker med målsättningen att bidra till
kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska antalet
försörjningsstödstagare.
Arbetet är igång sedan 1 februari 2021 då en arbetsmarknadskonsulent samt en konsult
blivit rekryterade. Fram till 30 april har följande resultat uppnåtts:
21 personer har fått hjälp till
- egen försörjning utan lönestöd
- praktik, på väg ut i jobb
- arbete med lönestöd
- studier
Så här långt är 14 företag delaktiga.
Nettoeffekten ekonomiskt är svår att beräkna så här tidigt i projektet. Kostnaderna
följs upp varje månad och en beräkningsmodell för påverkan på försörjningsstöd är
under utarbetande.
Målsättningen är att under ett år minska kostnaderna för försörjningsstöd med
1,5 mkr vilket motsvarar att 14 personer med ett genomsnittligt försörjningsstöd på
9000 kr/månad går över till näringslivet. Om dessa målsättningar nås kan det
förändrade arbetssättet vara självfinansierande från år två.

15

vingaker.se

2 (12)

Bedömning av Individ- och familjeomsorgen, den 10 maj 2021:
Sammanfattning
Flertalet deltagare är i praktikfas varför den stora effekten på försörjningsstöd inte
syns än.
Kan konstateras att försörjningsstödet i Vingåker sedan slutet på 2020 är stabilt och
svagt minskande samtidigt som trenden i landet är ökade kostnader.
Läge
Ifo har remitterat 35 personer till projektet sedan start som är kvar i projektet. En
handfull av dessa är självförsörjande i dagsläget av andra skäl än projektet, kan vara
a-kassa eller CSN som kommit igång eller make/maka som fått arbete. Totalt uppbär
gruppen i nuläget cirka 211 000 kr/månad i försörjningsstöd. Om dessa 35 blir helt
självförsörjande genom projektet är den teoretiska potentialen att sänka kostnaden
drygt 2,5 miljoner kr/år.
Bedömning
Det finns inget projekt/verksamhet som lyckas med 100 % av deltagarna. Så här långt
är utfallet mycket bra och det finns många personer kvar att initiera i projektet.
Arbetssättet är framgångsrikt. Att mycket aktiv arbetsförmedling är framgångsrik
stöds också av forskning. Det är därför önskvärt att projektets metodik kan
implementeras i ordinarie verksamhet. För att nå dit krävs bland annat klargöranden
om vilken aktör som ska göra vad - Viadidakt, Integrationsenheten, HR eller
ekonomigruppen på individ- och familjeomsorgen. Det är också nödvändigt med viss
fortbildning för dessa grupper samt att resurser avsätts för att fullt ut kunna arbeta
aktivt.
De ständiga förändringarna och återkommande oklarheterna inom den statliga
arbetsmarknadspolitiken försvårar processen på ett märkbart sätt.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen tillsammans med
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
I syfte att bidra till kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska antalet
försörjningsstödstagare och därmed kostnaden för försörjningsstöd togs beslutet till ett
nytt arbetssätt mellan näringslivsfunktionen och socialförvaltningen i Vingåker.
Utmaningen så här långt har inte varit att hitta arbetstillfällen ute i näringslivet som vi
först befarade. Det är istället arbetet internt inom kommunen att få fram lämpliga
kandidater till projektet och att förändra rutiner och samverkansformer internt och i
kontakterna med Arbetsförmedlingen.
Målsättningen är att under ett år minska kostnaderna för försörjningsstöd med 1,5 mkr,
vilket motsvarar att 14 personer med ett genomsnittligt försörjningsstöd på 9000
kr/månad tillförs näringslivet. Målet är att projektet i sig ska bli självfinansierande.
Förvaltningens ståndpunkt
Kompetensförsörjning är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna för
näringslivet. Samtidigt är att få personer med försörjningsstöd i arbete en av de
strategiskt allra viktigaste långsiktiga frågorna för Vingåkers kommun. Det skulle inte
bara minska kommunens kostnader utan också bidra till ökad livskvalitet både hos
dem som får anställning och deras närmaste. Inte minst viktigt är den förändring det
innebär att barn ser sina föräldrar gå till arbetet.
Förvaltningen bedömer utfallet så här långt som bra, även om det naturligtvis är för
tidigt för att dra mer långtgående slutsatser. En modell för att beräkna påverkan på
försörjningsstödet är under utarbetande.
Förvaltningen gör bedömningen att insatsen, utöver andra positiva effekter, över tid
har stor potential att bli självfinansierande. Därför menar förvaltningen att det är
motiverat att fortskrida med projektet för att under hösten utvärdera noggrannare och
ta ställning till eventuell fortsättning.
Ekonomiska konsekvenser
Budget avsatt:
Arbetsmarknadskonsulent 600 tkr.
Konsult som leder det förändrade arbetssättet 600 tkr.
Total kostnad 1.200 tkr
Per 30/4 så har projektet kostat 425 tkr. Kostnad för konsult överstiger budgeten per
delår. Detta var dock med i beräkningen då uppstarten av projektet kräver mer
resurser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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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.

En riktad insats för att få ut fler personer i
riktiga jobb och bort från försörjningsstöd
innebär långsiktigt en bättre ekonomi för
kommunen.

En riktad insats för att få ut fler personer i
riktiga jobb och bort från försörjningsstöd
innebär en ökad framtidstro, ökad självkänsla
och leder till utveckling.

En riktad insats för att få ut fler personer i
riktiga jobb och bort från försörjningsstöd
innebär långsiktig landsbygdsutveckling i rätt
riktning.

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.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.
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En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

22

vingaker.se

9 (12)

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

De barn och ungdomar vars föräldrar idag får försörjningsstöd och som
kommer i arbete påverkas.

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?

Barn och ungdomar vars föräldrar kommer i arbete för bättre förutsättningar
och villkor inom en rad områden.

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

Det är svårt att svara ja eller nej på den frågan. Insatsen riktas mot vuxna men
de positiva effekterna berör även deras barn och på det sättet kan sägas att
barnens bästa sätts i främsta rummet.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

102
(xx)

2021-06-07

Ks §

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

Information presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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(xx)

2021-06-07

Ks §

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

Medfinansiering av återvinningscentral
Aktualisering av parkering på Bondegatan
Skötsel av grönytor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

104
(xx)

2021-06-07

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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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

105
(xx)

2021-06-07

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 2021-05-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

106
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/310

Omfördelning av investeringsmedel
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar avsätta investeringsmedel om 400 tkr för inköp av
laptop till förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet
Som en fortsatt satsning på Vingåkers kommuns digitaliserade nämndmöten planeras
utbyten av it-verktygen till samtliga förtroendevalda i kommunen. Bytet innebär att
samtliga läsplattor byts ut mot en bärbar dator till en kostnad av 400 tkr genom att
omprioritera medel inom kommunstyrelsens investeringsbudget. Genomförandet av
utbytet ska planeras väl och rullas ut successivt enligt plan under 2021. Dessutom
kommer både utbildningsmöjlighet som lathund att erbjudas som stöd för de som får
den nya datorn.
De återlämnade läsplattorna kommer att användas i nya digitala satsningar inom
kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-11
Beslutet skickas till
Kommunikationsenheten
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-11
Handläggare

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

KS 2021/310

Omfördelning av investeringsmedel inom
kommunstyrelsens ram
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta föreslå
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar avsätta investeringsmedel om 400 tkr för inköp av
bärbara datorer till förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Som en fortsatt satsning på Vingåkers kommuns digitaliserade nämndmöten planeras
utbyten av it-verktygen till samtliga förtroendevalda i kommunen. Bytet innebär att
samtliga läsplattor byts ut mot en bärbar dator till en kostnad av 400 tkr genom att
omprioritera medel inom kommunstyrelsens investeringsbudget. Genomförandet av
utbytet ska planeras väl och rullas ut successivt enligt plan under 2021. Dessutom
kommer både utbildningsmöjlighet som lathund att erbjudas som stöd för de som får
den nya datorn.
De återlämnade läsplattorna kommer att användas i nya digitala satsningar inom
kommunens verksamheter.
Ärendets beredning
Kommunikationschef har tillsammans med IT-strateg, kommunchef och
nämndsekreterare arbetat med uppdraget.
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
I Vingåkers kommuns finns ca 85 förtroendevalda i nämnder och bolag (inklusive
revisorer) som tillsammans besitter över hundra olika förtroendeuppdrag.
Samtliga förtroendevalda i Vingåkers kommun har sedan tidigare för sitt uppdrag en
läsplatta som används till att i huvudsak hantera kallelser, protokoll, möten och epost
De äldsta läsplattorna köptes in runt 2017 och därefter har det årligen fyllts på efter
behov.
Läsplattor har vissa begränsningar i jämförelse med en bärbar dator, även kallad
laptop, då det gäller både funktioner och hantering, t ex ökar tillgängligheten med ett
tangentbord, det går att använda sig av kortkommandon och ha fler fönster/program
öppna sida-vid-sida. Dessutom har it-supporten en större möjlighet att arbeta på
distans direkt i en dator än läsplatta då det uppstår behov av support, installationer och
uppdateringar.
Läsplattor som byts ut mot bärbara datorer kommer att kunna återanvändas i
kommande digitala satsningar som planeras inom kommunens verksamheter där
läsplattorna fungerar bättre.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen gör bedömningen att vinsterna med att tidigarelägga bytet från
läsplattor till bärbara datorer är flera, enligt ovan. Det är naturligtvis viktigt att
övergången görs så enkel som möjligt för användarna och en sådan planering finns
redan på it-enheten.
Ekonomiska konsekvenser
Inköp av de bärbara datorerna görs inom kommunstyrelsens investeringsram. Per den
30 april 2021 har 439 tkr av investeringsmedlen förbrukats, av en ram på 9 145 tkr.
Marginalen till ramens tak är så stort att det med normal månadsvis uppföljning inte
bör vara något problem att hålla de totala investeringarna inom ramen.
Kommunstyrelsen får dessutom vid i stort sett varje sammanträde en redovisning av
det ekonomiska utfallet och kommer därför kunna vidta åtgärder om det skulle
behövas.
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Reviderad investeringsplan:
KS Investeringsplan 2021, tkr
Investeringsprojekt
KS investeringsram, enl kf-beslut
Inom investeringsram
Datorer politiker
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Centrumförnyelse; inventarier bibliotek, Digidelcenter mm
Dagvattendiken
Datainvestering admistration reinv.
Digitala vägskyltar
Digitalisering kommunikationsenheten
Digitalisering skolan
Inventarier, konferensrum, slottet mm
Lokala utvecklingsplaner i kommunen
Tekniskas område (maskiner, fordon & fastigheter)
Parker & rekreatinsområden (lek, bad, park & utsmyckning)
Trygghetsvandringar
Kök och restauranger
Utrustning gymnastikhallar mm
Summa
Diff jämfört med investeringsram

Beslutad Omprior.
2021
2021
tkr
tkr
9 145
9 145

700
600
500
600
1450
350
1400
120
140
2850
2 250
200
150
100
11 410
-2 265

406
700
600
500
600
1450
350
1400
120
140
2850
2250
200
150
100
11 816
-2 671

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kommunikationsenheten, samtliga nämnder.
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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.

Genom att återanvända befintliga läsplattor
nyttjar vi resurserna på det mest effektiva
sättet

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.

Med rätt teknik och med smarta lösningar
bidrar denna satsning till en god kommunal
service och att stärka demokratin.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[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]"

En fulltalig digital nämnd stärker vår demokrati och
med bra it-verktyg finns en ökad möjlighet till att
fler kan anta uppdraget som förtroendevald.

"[Klicka och skriv]"
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Denna satsning innebär att vi kan återanvända de
befintliga it-verktygen. Dessa ska då bidra till
smarta digitala lösningar för våra brukare och
elever.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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?

Det kan innebära att vissa av läsplattorna används i de lägre årskullarna i
skolan.

41

vingaker.se

11 (11
)

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?

Fler elever får digital kunskap och bättre förutsättningar för framtiden

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

Fler elever får digital kunskap och bättre förutsättningar för framtiden
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

107
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/273

Trafikförändringar i december 2021 (Tidplan T22)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner tillköpsbeställning avseende busstrafik för
tidtabellperioden T22.
Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen inom Region Sörmland har föreslagit förändringar i
kollektivtrafiken som är tänkta att börja gälla vid årsskiftet och tas med i den nya
tidtabellen kallad T22.
Varje år ska Södermanlands kommuner inkomma med tillköpsbeställningar för
kollektivtrafiken till Region Sörmland.
Beställningen ska innehålla de förstärkningar och förändringar som kommunen önskar
i förhållande till befintlig trafik. De turer som berörs i årets tillköpsbeställning är en
beställning av en ny eftermiddagstur, linje 402, som ska gå från Högsjö till Vingåker
under alla skoldagar och en förlängning av alla eftermiddagsturer för linje 672.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-17
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn & utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Men

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-17
Handläggare

Clara Norell
0151-xxxxxx
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/273

Trafikförändringar i december 2021 (Tidplan T22).
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att:
1. Godkänna tillköpsbeställning avseende busstrafik för tidtabellperioden T22.

Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen inom Region Sörmland har föreslagit förändringar i
kollektivtrafiken som är tänkta att börja gälla vid årsskiftet och tas med i den nya
tidtabellen kallad T22.
Varje år ska Södermanlands kommuner inkomma med tillköpsbeställningar för
kollektivtrafiken till Region Sörmland.
Beställningen ska innehålla de förstärkningar och förändringar som kommunen önskar
i förhållande till befintlig trafik. De turer som berörs i årets tillköpsbeställning är en
beställning av en ny eftermiddagstur, linje 402, som ska gå från Högsjö till Vingåker
under alla skoldagar och en förlängning av alla eftermiddagsturer för linje 672.

Ärendets beredning
Region Sörmland har utarbetat ett förslag till förändringar i kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har erhållit förslaget för yttrande under samrådstiden 2021-03-01
till och med 2021-04-16.
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen har
gemensamt granskat förslaget till förändringar och i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Anneli Bengtsson utarbetat ett svar där förvaltningarna ställer sig positiva
till förslaget men varit tydliga med att tillköpsbeställningarna som är kopplade till
förslaget måste beslutas av kommunstyrelsen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Trafikbeställningen från Vingåkers kommun till Region Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet lämnas årligen inför nästkommande årstidtabell. Alla
kommuner i Sörmland har under tidigare samråd haft tillfälle att yttra sig över de
förslag till förändringar som Region Sörmland utarbetat i kollektivtrafiken.
Trafikförvaltningen inom Region Sörmland har påbörjat arbetet med
trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22) och varje år ska
kommunerna i Sörmland lämna in en tillköpsbeställning för kollektivtrafiken till
Region Sörmland. Beställningen innehåller de förstärkningar och förändringar som
kommunen önskar i förhållande till befintlig trafik. De turer som berörs i årets
tillköpsbeställning är en beställning av en ny eftermiddagstur, linje 402, som ska gå
från Högsjö till Vingåker under alla skoldagar och en förlängning av alla
eftermiddagsturer för linje 672.

Förvaltningens ståndpunkt
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Barn- och
utbildningsförvaltningen sett över de förslag till ändringar som Region Sörmland har
utarbetat för kollektivtrafiken och kommit fram till följande anpassningar inför årets
tillköpsbeställning:
Linje 402, objektnummer V2206
Den nya eftermiddagsturen, linje 402, som ska gå på skoldagar från Högsjö till
Vingåker bidrar till att den allmänna kollektivtrafiken förbättras i stråket Högsjö –
Vingåker. Detta leder till en ökad tillgänglighet för de boende längs vägen mot
Vingåker, samt att behovet av kommunal skolskjuts minskar. Ett fortsatt arbete med
Region Sörmland kommer att ske för att anpassa tidtabell till skoltiderna.
Linje 672, objektnummer V2231
De förlängda eftermiddagsturerna för linje 672 är en nödvändighet för att få till en
förbättrad trafiksituation och vändmöjlighet för bussarna, då de tidigare fått vända på
privat mark. Tidigare vände bussarna på Ärnebäcks gård men kommer i och med en
förlängning till hållplats Ärnebäcks länsgräns få en bättre vändmöjlighet och en
enhetlig start- och sluthållplats för linjen.

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
besluta om att de föreslagna tillköpsbeställningarna i tidtabellperiod T22.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget innebär att det i kommunstyrelsens
budgetram behöver avsättas pengar till den nya linjesträckningen linje 402 samt den
ökade kostnaden för förlängningen på linje 672.
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Den nya eftermiddagsturen linje 402 beräknas ha en kostnad på 66 497 kr per helår.
De förlängda eftermiddagsturerna för linje 672 beräknas ge en kostnadsökning på
6 287 kr per helår.
En totalt en beräknad årlig merkostnad om sammanlagt 72 784 kr.

Skäl till beslut
Den nya linjesträckningen med linje 402 bidrar till att tillgängligheten på
kollektivtrafiken förbättras på stråket mellan Högsjö och Vingåker, vilket också bidrar
till att behovet för den kommunala skolskjutsen kan minska.
Den förlängda turen på linje 672 förbättrar trafiksituationen på platsen då
kollektivtrafiken får en säkrare vändplats.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn & utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Susanne Jaktlund
t.f. samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Förslaget innebär en ökad kostnad för
kommunen.

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

Den nya linjen 402 ger skoleleverna en
möjlighet att använda sig av kollektivtrafiken
när de ska ta sig hem från skolan. Detta
bedöms vara utvecklande för ungdomar och
öka deras självständighet och självförtroende.

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

Den nya linjen 402 mellan högsjö och
Vingåker bidrar till ökad turtäthet och en mer
tillgänglig kollektivtrafik, vilket i sin tur
förbättrar servicen på landsbygden.

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.

Påverkas ej av beslutet

Påverkas ej av beslutet

Påverkas ej av beslutet
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En väl fungerande kollektivtrafik ökar möjligheten
för våra unga att studera och för alla medborgare att
delta i kunskapsbefrämjande fritidsaktiviteter.

Påverkas ej av beslutet

Påverkas ej av beslutet

Påverkas ej av beslutet
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Påverkas ej av beslutet

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig del i
vår hållbara infrastruktur.

Påverkas ej av beslutet

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig
komponent i det hållbara samhället.
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Påverkas ej av beslutet

Linje 402 ökar möjligheterna för de boende i Högsjö
och även andra boende längs med vägen mot
Vingåker att på eftermiddagen välja att ta bussen till
Vingåker istället för bilen, vilket på långsikt även
ökar det hållbara resandet och bidrar till minskade
klimatföroreningar.

Påverkas ej av beslutet

Påverkas ej av beslutet
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En väl fungerande kollektivtrafik ökar möjligheten
för medborgarna att mötas, interagera och ta del av
kultur, kommersiellt utbud och samhällsservice på
lika villkor.

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

Nej ☐

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

Skolelever som i vanliga fall har fått åka hem med skolskjuts, har nu möjlighet
att ta bussen istället. Detta ger även en förbättrad tillgänglighet till
kollektivtrafiken för alla de som bor i området som trafikeras av linje 402.
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?

Ja, de elever som tidigare fått vänta (ibland längre stunder) på skolskjuts för att
ta sig hem kan nu använda sig av kollektivtrafiken. Det betyder att de också
får mer tid över till fritid och social samvaro med sin familj och vänner.

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

Kommunens ungdomar får bättre förutsättningar för att ta sig hem från
skolan.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

108
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2020/735

Projektplan samt tid- och aktivitetsplan för revidering av
renhållningsordningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd kring förslag till reviderad
avfallsplan med berörda i enlighet med miljöbalken.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till reviderad avfallsplan för
granskning under fyra veckor i enlighet med miljöbalken.
3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera genomförandet av samråds – och
utställningsprocessen (inkluderar samrådsredogörelse) till Vingåker Vatten och
Avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag
till renhållningsordning, med tillhörande avfallsplan. För varje kommun ska det enligt
15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. För att en reviderad plan ska
kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas under år 2020 med
framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande avfallsplan gäller
för perioden 2018–2022
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 89/2021
Tjänsteutlåtande 2021-05-04
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
Miljöchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-04
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/735

Projektplan samt tid – och aktivitetsplan för revidering av
renhållningsordningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att:
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd kring förslag till reviderad
avfallsplan med berörda i enlighet med miljöbalken
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till reviderad avfallsplan för
granskning under fyra veckor i enlighet med miljöbalken
3. Kommunstyrelsen beslutar att efter beslut i styrgrupp skicka förslag till ny
avfallsplan för antagande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
4. Kommunstyrelsen beslutar att delegera genomförandet av samråds – och
utställningsprocessen (inkluderar samrådsredogörelse) till Sörmlands Vatten
och Avfall AB
Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag
till renhållningsordning, med tillhörande avfallsplan. För varje kommun ska det enligt
15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. För att en reviderad plan ska
kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas under år 2020 med
framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande avfallsplan gäller
för perioden 2018–2022
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag
till renhållningsordning. Framtagande och genomförande är ett samspel med

61

vingaker.se

2 (9)

kommunen som arbetar fram och mål och åtgärder för avfallsplanen och Sörmland
Vatten och Avfall AB som projektleder processen. Projektet kommer att ledas av
Sörmland Vatten och Avfall AB som även leder arbetet med nuvarande avfallsplan.
Sörmland Vatten och Avfall AB har skyldighet att säkerställa att arbetet med att ta
fram förslag till ny renhållningsordning påbörjas i god tid samt att leda processen, i
samspel med kommunerna.
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en
renhållningsordning. Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när
det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om
avfallshantering samt kommunens avfallsplan.
Förslag till reviderad avfallsplan behöver samrådas med berörda parter enligt
miljöbalken.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsen delegerar Sörmlands Vatten och
Avfall AB att genomföra förslagna punkter 1-3
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet kommer kosta i from av personella resurser.
Skäl till beslut
Nuvarande avfallsplan gäller för perioden 2018–2022. Arbetet med framtagande av ny
avfallsplan är därmed nödvändigt för att ny avfallsplan skall kunna implementeras
från 2023. Förslag till ny avfallsplan behöver samrådas med berörda parter enligt
miljöbalken.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
Pontus Lindström
Miljöchef
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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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

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

Nej ☒

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

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

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

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

109
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/33

Svar på revisionsrapport om granskning av nämndernas
beslut om internkontroll
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och väsentlighetsanalys funnit
skäl att granska nämndernas beslut om internkontrollplaner och uppföljning.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga nämnder inte har kunnat utgå från
den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret
inte har skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser
i protokollen.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att revisorerna
genomförde sin granskning mitt i kommunledningsförvaltningens omstart med arbetet
av intern kontroll under vintern/våren 2020. Kommunstyrelsen beslutade att fastställa
internkontrollplanen för 2020 i juni samma år. Övriga nämnder beslutade om sina
internkontrollplaner i december 2019, vilket innebar att de gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutade om inte fanns med hos nämnderna.
De gemensamma kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat om gäller även
framåt, varför ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite under införandet.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det inte är något problem framgent, då
kommunstyrelsens och övriga nämnders internkontrollplaner ska beslutas i samband
med nämndplaner i december.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten
och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens svar samt överlämnar det
tillsammans med övriga nämnders svar till revisorerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-13
Svar på revisionsrapport
Revisionsberättelse samt granskning
Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer
Samtliga nämnder
HR-enheten
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-13

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2021/33

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
nämndernas beslut om internkontrollplaner och
uppföljning” - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
att:
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och väsentlighetsanalys funnit
skäl att granska nämndernas beslut om internkontrollplaner och uppföljning.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga nämnder inte har kunnat utgå från
den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret
inte har skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser
i protokollen.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att revisorerna
genomförde sin granskning mitt i kommunledningsförvaltningens omstart med arbetet
av intern kontroll under vintern/våren 2020. Kommunstyrelsen beslutade att fastställa
internkontrollplanen för 2020 i juni samma år. Övriga nämnder beslutade om sina
internkontrollplaner i december 2019, vilket innebar att de gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutade om inte fanns med hos nämnderna.
De gemensamma kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat om gäller även
framåt, varför ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite under införandet.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det inte är något problem framgent, då
kommunstyrelsens och övriga nämnders internkontrollplaner ska beslutas i samband
med nämndplaner i december.
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Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten
och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens svar samt överlämnar det
tillsammans med övriga nämnders svar till revisorerna.

Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.
Avstämning har skett med kommunens ledningsgrupp. Revisorerna önskar svar från
samtliga granskade nämnder senast 21-08-30.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för internkontroll på sitt sammanträde i
november 2019 vilka trädde ikraft den 1 januari 2020. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för intern kontroll. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig
betydelse för såväl den politiska ledningen som förvaltningen. Kommunens revisorer
har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att granska nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning. PwC har genomfört granskningen.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontrollplanen
senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga nämnder inte har kunnat utgå från
den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att någon uppföljning per delåret
inte har skett och att det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser
i protokollen.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och valnämnden.
Revisorerna önskar svar från varje nämnd senast 21-08-30.
Förvaltningens ståndpunkt
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningens
förbättringsarbete att denna typ av granskning genomförts. Resultatet av densamma
indikerar, precis som förvaltningen tidigare uppmärksammat, att det finns
förbättringsområden gällande internkontroll som förvaltningen behöver arbeta med.
De brister som revisorerna påtalar kan till viss del förklaras av att revisorerna
genomförde sin granskning mitt i kommunledningsförvaltningens omstart med arbetet
av intern kontroll under 2020. Under vintern 2020 genomfördes en gemensam
utbildningsdag för flera av kommunledningsförvaltningens medarbetare tillsammans
med en extern föreläsare för att lägga grunden för förvaltningens kommande arbete.
Intern kontroll är en löpande uppgift som ska byggas in i de vardagliga processerna.
Kommunledningsförvaltningen tog därefter fram en reviderad internkontrollplan som
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även innehåller kontrollpunkter för övriga nämnder. Kommunstyrelsen beslutade att
fastställa internkontrollplanen för 2020 i juni samma år. Övriga nämnder beslutade om
sina internkontrollplaner i december 2019, vilket innebar att de gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutade om inte fanns med hos nämnderna.
De gemensamma kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat om gäller även
framåt, varför ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite under införandet av
ny rutin. Kommunledningsförvaltningen anser därför att det inte är något problem
framgent, då kommunstyrelsens och övriga nämnders internkontrollplaner ska beslutas
i samband med nämndplaner i december.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens svar och överlämnar det tillsammans med övriga
nämnders svar till revisorerna.
Ekonomiska konsekvenser
Intern kontroll syftar till att minimera risken för oavsiktliga och avsiktliga fel. Att ha
ordning och reda i processerna bidrar till god ekonomisk hushållning av kommunens
resurser, både personella och ekonomiska.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Svar på revisionsrapport ”Granskning av nämndernas beslut om internkontrollplaner
och uppföljning” - Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer
Samtliga nämnder
HR-enheten
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

Bidrar till bättre rutiner för internkontroll
som i sin tur bidrar till säkerställda
ekonomiprocesser.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Bidrar till bättre rutiner för internkontroll som i sin
tur bidrar till säkerställda ekonomiprocesser.
Minimerar risken för fel och oavsiktliga/avsiktliga
fel vid hantering av skattebetalarnas pengar.
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Bidrar till bättre rutiner för internkontroll som i sin
tur bidrar till säkerställda ekonomiprocesser.
Minimerar risken för fel och oavsiktliga/avsiktliga
fel vid hantering av skattebetalarnas pengar.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

79

vingaker.se

10 (10
)

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

Nej ☒

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

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?

Indirekt genom att kommunens rutiner för internkontroll och uppföljning
förväntas minimera risken för oavsiktliga/avsiktliga fel vid hantering av
kommunens ekonomiska resurser.
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Datum

2021-04-13
Vår handläggare

Elin Höghielm

Vår beteckning

KS 2021/33

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
nämndernas beslut om internkontrollplaner och
uppföljning” - Kommunstyrelsen
Bakgrund
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska
ledningen som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och
väsentlighetsanalys funnit skäl att granska nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning. PwC har genomfört granskningen.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har fattat beslut om
internkontrollplanen senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga nämnder
inte har kunnat utgå från den som det omnämns i direktiven. Vidare noteras att
någon uppföljning per delåret inte har skett och att det saknas noteringar om
uppföljningar och eventuella avvikelser i protokollen.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och valnämnden.
Revisorerna önskar svar från varje nämnd senast 21-08-30.
Kommunledningsförvaltningens svar
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningens
förbättringsarbete att denna typ av granskning genomförts. Resultatet av
densamma indikerar, precis som förvaltningen tidigare uppmärksammat, att det
finns förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med.
När det gäller intern kontroll har ett omtag skett i och med att kommunstyrelsen i
november 2019 beslutade om Riktlinjer för intern kontroll som gäller från och
med 2020. För att ge medarbetare inom förvaltningen en bra utgångspunkt kring
internkontroll genomfördes också en utbildningsinsats tillsammans med en extern
föreläsare under en heldag i början av år 2020. Till detta tillfälle gavs även
medarbetare från övriga förvaltningar möjlighet att delta. I samband med detta

81

Vingaker.se

2 (2)
sågs också kommunstyrelsens kontrollpunkter i internkontrollplanen över. Detta
fick till följd att kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 inte beslutades
enligt tidplan, men istället blev utarbetad och omarbetad för att följa de riktlinjer
som tagits fram. För 2021 har internkontrollplanen för kommunstyrelsen beslutats
i samband med beslut om nämndplan i januari 2021.
De brister som revisorerna påtalar hänger ihop med den tidsförskjutning som
omstartsarbetet med kommunstyrelsens internkontroll medfört. Framöver
kommer detta att ske enligt tidplan och uppföljning samt eventuella åtgärdsplaner
ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning. De gemensamma
kontrollpunkterna som kommunstyrelsen beslutat om gäller även framåt, varför
ett omstartsarbete likt detta innebär att det haltar lite under införandet.
När det gäller uppföljning och rapportering arbetar kommunledningsförvaltningen för närvarande med att hitta ett gemensamt sätt via
verksamhetssystemet Stratsys. Det ska vara enkelt att löpande jobba med
internkontrollen samt att rapportera den vidare till kommunstyrelsen.
Vi tar med oss revisorernas synpunkter i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

VINGÅKERS KOMMUN 210413
Kommunledningsförvaltningen

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Revisorerna
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Granskning av nämndernas beslut om internkontrollplaner
och uppföljning

Av kommunallagens 12 kap 1 § framgår bland annat att revisorerna skall pröva om den interna
kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas att
nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen har inom
ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll.
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta underlag.
De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom
kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för
allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och riskbaserat internkontrollarbete är
kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys av verksamhet och ekonomi.
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna
granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen.
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Granskningen syfte är att kartlägga om styrelsen och nämnderna har fattat beslut om
internkontrollplaner för 2020 samt om de har följt upp att åtgärder har vidtagits där brister har
förekommit. Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor:
•

Finns det relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende intern kontroll
och riskanalys?

•

Har respektive nämnd fattat beslutat om internkontrollplan för 2020?

•

Följer nämnderna reglementet?

•

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder dokumenterats och återrapporterats till berörd
nämnd?

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Valnämnden. De
gemensamma nämnderna Viadidakt, Överförmyndarnämnden samt Taxe- och avgiftsnämnden
ingår avseende om det finns relevanta dokument, såsom styrdokument och internkontrollpan.
Granskningen visar att samtliga utom Valnämnden har fattat beslut om internkontrollplan för
2020. Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat något separat beslut utan en
sammanfattning av planen ingår i verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsen har fattat beslut senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga inte har
kunnat utgå från den som det omnämns i direktiven. Vi har inte erhållit någon uppföljning per
delåret och det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser i protokollen.
Valnämnden har inte haft någon verksamhet under 2020 som inte var något valår.
Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning". Rapporten har hanterats på revisorernas möte den 17
februari och överlämnas härmed för åtgärder. Revisorerna önskar svar senast 2021-08-30.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

Peter Vogt
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap 1 § ska revisorerna bland annat granska om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas att nämnderna skall se till att
den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för
kommunens interna kontroll. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta underlag. De bidrar också till skyddet
mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv
förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och riskbaserat internkontrollarbete är
kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys av verksamhet och ekonomi. Kommunens revisorer har i sin risk- och
väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att kartlägga om styrelsen och nämnderna har fattat beslut om internkontrollplaner för 2020 samt
om de har följt upp att åtgärder har vidtagits där brister har framkommit.

•
•
•
•

Finns det relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende intern kontroll och riskanalys?
Har respektive nämnd fattat beslutat om internkontrollplan för 2020?
Följer nämnderna reglementet?
Vid avvikelse har vidtagna åtgärder dokumenterats och återrapporterats till berörd nämnd?

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen och för granskningen relevanta styrdokument.
Metod och avgränsning

Granskningen avgränsas till att samla in styrelsens och nämndernas beslutade planer för 2020 samt de uppföljningar som
har gjorts under 2020 samt styrelsens anvisningar för intern kontroll.
Bedömning
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
Vingåker - Grundläggande granskning
PwC
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Intern kontroll i Vingåker kommun
Vingåker kommun har antagit följande dokument med bäring på intern kontroll för 2020:

•
•

Styrmodellen (2015-06-15 KF§58)
Riktlinjer för intern kontroll (2019-11-14 KS §224)

Styrdokumenten är kommunövergripande och är därmed gällande för samtliga nämnder. Av dokumenten framgår att:

•

•

•

Kommunstyrelsen:

–

Ska upprätta riktlinjer och en övergripande kontrollplan med riskanalys där man bland annat identifierar de
kontroller som ska ingå i alla nämnders kontrollplaner.

–

Ska upprätta en gemensam mall som samtliga nämnder ska utgå ifrån gällande arbetet med intern kontroll.

Nämnderna:

–

Ska upprätta en egen internkontrollplan med riskanalys som antas senast i december innan räkenskapsåret
påbörjas.

–

Ska utgå ifrån den mall som kommunstyrelsen tagit fram. De övergripande kontrollmomenten som antagits
är ett minimum att ha med.

Uppföljning:

–

Nämnderna ska i samband med delårs- och årsredovisning rapportera resultaten av uppföljningen gällande
den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontrollerna bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas
fram och bifogas rapporten.

–

Enligt kommunstyrelsens antagna mall ska uppföljning av kontrollmomenten ske kvartalsvis.

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC
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Kommunstyrelsen
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Noteringar

Grön

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer
för internkontroll (2019-11-14 KS §224) i
linje med direktiv (se s.3).

Grön

Kommunstyrelsen har upprättat en
internkontrollplan innehållande en
riskanalys (2020-06-01 KS §71).

Följer nämnden reglementet?

Röd

Kommunstyrelsen antar en
internkontrollplan i juni vilket är långt efter
utsatt tidsram (december) som styrelsen
själva beslutade om. Att
internkontrollplanen antas i juni medför att
nämnderna i sina planer inte kunnat utgå
ifrån den av kommunstyrelsen fastställda
mallen som omnämns i direktiven och
samtidigt hållit sig till tidsramen.

Vidare har kommunstyrelsen inte
upprättat en egen uppföljning av
resultaten av internkontrollplanen i
samband med delåret.
4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.

Februari 2021
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Barn- och
utbildningsnämnden

90

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?

E/T

Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys men denna är inte
antagen.

Gul

3. Efterlevnad

Noteringar

Följer nämnden reglementet?

Vi noterar att det i nämndplanen finns en
sammanfattning av internkontrollplanen.
Bedömningen baseras på att nämnden inte
fått till sig internkontrollplanen i sin helhet.
Nämnden har:
• tydliggjort att kontrollmomenten utgår ifrån
en riskbedömning.

Röd

Nämnden har inte :
• hållit sig inom tidsramen gällande
fastställande av internkontrollplanen.
• utgått ifrån den internkontrollplan som
kommunstyrelsen fastställt.
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
I nämndens direktiv för uppföljning framgår
att uppföljning ska göras varje tertial och
halvårsvis. Att nämnden nås av uppföljningen
har inte noterats i protokollen.

Vingåker - Grundläggande granskning
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Bedömning
Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Noteringar
Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.

Februari 2021
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Socialnämnden

93

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Noteringar

E/T

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2020-03-09 SN
§37).

Följer nämnden reglementet?

Nämnden har:
• tydliggjort att kontrollmomenten utgår ifrån
en riskbedömning.

Röd

Nämnden har inte :
• hållit sig inom tidsramen gällande
fastställande av internkontrollplanen.
• utgått ifrån den internkontrollplan som
kommunstyrelsen fastställt.
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
I nämndens antagna direktiv för uppföljning
framgår att uppföljning ska göras månadsvis,
kvartalsvis och halvårsvis. Att nämnden nås
av uppföljningen har inte noterats i
protokollen.

4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

E/T

Grön

Följer nämnden reglementet?

Noteringar
Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2019-12-03 SBN
§105).
Nämnden har:
• antagit en internkontrollplan enligt
fastställd tidsram.
• tydliggjort att kontrollmomenten utgår ifrån
en riskbedömning.

Gul

Nämnden har inte :
• utgått ifrån den internkontrollplan som
kommunstyrelsen fastställt.
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
I nämndens antagna direktiv för uppföljning
framgår att uppföljning ska göras kvartalsvis
och halvårsvis. Att nämnden nås av
uppföljningen har inte noterats i protokollen.

4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
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Kultur- och
fritidsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

E/T

Grön

Följer nämnden reglementet?

Noteringar
Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2019-12-05 KFN
§100).
Nämnden har:
• antagit en internkontrollplan enligt
fastställd tidsram.

Röd

Nämnden har inte :
• utgått ifrån den internkontrolplan som
kommunstyrelsen fastställt
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt direktiv.
• tydliggjort hur kontrollmomenten i
internkontrollplanen utgår från
riskanalysen. Kontrollmomentens
riskbedömning framgår exempelvis inte.
Enligt nämndens antagna direktiv gällande
internkontroll ska uppföljning för de egna
momenten ske på årsbasis. Att nämnden nås
av uppföljningen har inte noterats i
protokollen.

4. Rapportering och
åtgärder
Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
Februari 2021
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Valnämnden

99

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?

E/T

Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

E/T

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

E/T

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

2. Internkontrollplan

Noteringar
Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Se nedan.

Se nedan.
Se nedan.

E/T

Efter kontakt med valnämnden samt utifrån dokumentanalys och protokollgranskning för perioden 2020 noterar vi att valnämnden
enbart har verksamhet i samband med valåren. Nämnden har därmed inte upprättat dokument med bäring på intern kontroll för
verksamhetsåret 2020.
Med anledning av att ingen verksamhet funnits under 2020 anser vi att det inte är möjligt att göra en bedömning av huruvida
nämnden säkerställer intern kontroll utifrån de fastställda kriterier som granskningen tar sin utgångpunkt i.
Vi vill uppmärksamma nämnden på att de likt resterande nämnder är ålagda att efterleva de av fullmäktige och kommunstyrelsen
fastställda dokument. Att valnämnden skulle vara ett undantag beroende på år framkommer inte i styrdokumenten.

Vingåker - Grundläggande granskning
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Gemensamma
nämnder

101

Gemensamma nämnder och avgränsning
Nämnder
Viadidakt
Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i
Katrineholm och Vingåker. Katrineholm är värdkommun.
Utöver vad som följer av lag, Viadidaktnämndens
reglemente och överenskommelse mellan nämndens
parter ska Viadidaktnämnden följa värdkommunens
styrsystem, riktlinjer och övriga styrdokument.
Överförmyndarnämnden
Nämnden är gemensam med Flen och Gnesta. Flens
kommun är värdkommun och den gemensamma
nämnden ingår i värdkommunens
organisation.

Avgränsning
Ingendera av nämnderna har Vingåkers kommun som
värdnämnd varav nämnderna inte är ålagda att efterleva
de av Vingåker fastställda styrdokument.
För de gemensamma nämnderna kommer granskningen
att avgränsas till att kontrollera om:

•

Relevanta dokument (såsom styrdokument och
internkontrollplan) finns.

Efterlevnaden av dokumenten kommer inte att
kontrolleras.

Taxe- och avgiftsnämnden
Nämnden är gemensam med Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla och Degerfors. Hallsbergs kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
värdkommunens organisation.
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Viadidakt
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys)
avseende intern kontroll och
riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Grön

Katrineholm har upprättat reglemente för
intern kontroll (senast reviderad av
fullmäktige 2020-09-21 §79) samt
tillämpningsanvisningar.

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2020-02-25
VIAN §14).

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

E/T

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Noteringar

Revisionsfråga stryks.
Revisionsfråga stryks.
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Överförmyndarnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Noteringar

Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?

Grön

Flen har upprättat reglemente för intern
kontroll (antagen av fullmäktige 2015-08-27
§102).

2. Internkontrollplan

Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
(2020-03-13 ÖFN §13).

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

1. Styrdokument

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

E/T

Revisionsfråga stryks.
Revisionsfråga stryks.

E/T

Februari 2021
106
22

Taxe- och
avgiftsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Noteringar

Grön

Hallsberg har upprättat riktlinjer för intern
kontroll av ekonomi och verksamhet
(antagen av fullmäktige 2019-03-25 §9).

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2019-12-18 TAN
§21).

E/T

Revisionsfråga stryks.
Revisionsfråga stryks.

E/T

Februari 2021
108
24

2021-02-11

Annika Hansson

Sara Sommarin

Uppdragsledare, projektledare

Projektmedarbetare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vingåkers kommun enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 1 December 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

110
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2019/593

Förlängning av testperiod för ungdomsråd
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden för arbetet med ungdomsrådet
till årets slut och där med avsätta 70 tkr från KS resurs för fortsatt arbete med
ungdomsrådet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober
2021 presenterar kommunledningsförvaltningen en utvärdering av ungdomsrådets
arbete och förslag på om och hur arbetet ska fortskrida
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunens arbete med ökad framtidstro bland unga och säkerställa att
barnkonventionen som lag gav KS kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa hur arbetet med rådet har gått, föreslå om rådet ska finnas kvar och hur en
fortsatt verksamhet kan bedrivas och finansieras.
I januari 2021 startade det praktiska arbetet med ungdomsrådet. Under prövotiden på 6
månader har ungdomsrådet bildats och två sammanträden har genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-12
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef
Ekonomi - budgetstrateg
Folkhälso- och hållbarhetsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-12
Handläggare

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

KS 2019/593

Förlängning av testperioden för ungdomsråd
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Förlänga prövotiden för arbetet med ungdomsrådet till årets slut och där med
avsätta 70 tkr från KS resurs för fortsatt arbete med ungdomsrådet.
2. På kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presenterar
kommunledningsförvaltningen en utvärdering av ungdomsrådets arbete och förslag
på om och hur arbetet ska fortskrida

Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunens arbete med ökad framtidstro bland unga och säkerställa att
barnkonventionen som lag gav KS kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa hur arbetet med rådet har gått, föreslå om rådet ska finnas kvar och hur en
fortsatt verksamhet kan bedrivas och finansieras.
I januari 2021 startade det praktiska arbetet med ungdomsrådet. Under prövotiden på 6
månader har ungdomsrådet bildats och två sammanträden har genomförts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av folkhälso- och hållbarhetsstrateg tillsammans med fritidsledare
som har haft i uppdrag att starta upp och stötta ungdomsrådet under våren 2021.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
2019-11-11 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att bereda införandet av ett ungdomsråd i Vingåkers kommun (KS 2019/593).
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Kommunledningsförvaltningen har gjort en utredning av förutsättningarna för ett
hållbart arbete med ungdomsråd (KS 2019/593, FHB § 21). Kommunstyrelsen gav
uppdrag till förvaltningen att vid styrelsens sammanträde den 7 juni 2021 redovisa hur
arbetet med rådet har gått, föreslå om rådet ska finnas kvar och hur en fortsatt
verksamhet kan bedrivas och finansieras.
Fritidsledare från fritidsgården gavs i uppdrag att arbeta med uppstarten av
ungdomsrådet och samla underlag inför beslutet om ungdomsrådet ska bli en del i
Vingåkers kommuns organisation.
Ungdomsrådets organisering i dagsläget
Under det senaste sex månaderna har ungdomsrådet bildats och består i nuläget av fem
medlemmar. Rådet har genomfört två sammanträden under våren. Medlemmarna är
mellan 12- 19 år gammal och den nuvarande ordföranden är Ayham Abdulhak som
går andra året på gymnasiet. Rådet har beslutat om att ha minst fyra mötestillfällen per
år samt ett uppstartsmöte i december inför nästkommande år. Till dessa, totalt fem
möten, tillkommer sex ”World Café”- möten, vilket är en mötesmetod där deltagarna
sitter runt småbord och diskuterar i en informell miljö. Ungdomsrådets medlemmar är
processledare och modererar mötet.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att testperioden förlängs till årsskiftet, dels för
att säkerställa att det inte blir något mellanrum från testperioden och när beslutet ska
tas om det fortsatta arbetet med ungdomsrådet, dels för att ha ett bättre underlag till
beslut då fler sammanträden för ungdomsrådet kan genomföras.
Ekonomiska konsekvenser
Med förlängningen kommer 70 tkr att avsättas för det fortsatta arbetet med
ungdomsrådet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef
Ekonomi - budgetstrateg
Folkhälso- och hållbarhetsstrateg

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

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

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

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

Ett väl fungerande ungdomsråd kan öka
inflytandet för barn och unga.

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.

En förutsättning för välbefinnande är att man känner
att man befinner sig i ett sammanhang och känner
inflytande.
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Mål 4 God utbildning för alla med delmål 4,4 om att
öka antalet ungdomar som har relevanta färdigheter.
Delmål 4,7 om att säkerhetsställa att ungdomar har
kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet samt
främjande av en kultur av fred.
Att engagera sig demokratiskt kan exempelvis öka
samarbetsförmågan, retorik och samhällskunskap
och förtydliga dom mänskliga rättigheter,
framförallt barnkonventionen.

Jämställdhet med delmål 5,5 om att försäkra
kvinnors fullt och faktiskt deltagande i lika
möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det
politiska, ekonomiska och offentliga livet. Ett
ungdomsråd kan fungera som en viktig första
kontakt med politiska processer, ledarskap och ett
forum för alla unga att ta lika stor ”plats” i
diskussioner och beslut.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

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

Alla barn kan beröras av detta beslut på längre sikt

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

Ungdomsrådet har fått inflytande över hur ungdomsrådet ska utformas och
kommer få mer inflytande om arbetet med ungdomsrådet fortgår
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?

Ungdomsrådet kan vara en möjlighet att arbeta med likvärdiga villkor för barn

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

Ökat inflytande för barn och unga
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Sammanträdesdatum
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Ks §

KS 2021/311

Riktlinjer för Grafisk guide för Vingåkers kommun,
Säfstaholms slott och Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Grafisk guide för varumärket för Vingåkers
kommun med bilagor
Sammanfattning av ärendet
När vi kommunicerar ska det tydligt framgå vem som är avsändare så att mottagaren
kan känna sig trygg. Därför behövs riktlinjer som vägleder oss i färg, form och
budskap. Det här dokumentet innehåller riktlinjer för grafisk guide för
organisationsvarumärket Vingåkers kommun, varumärket Säfstaholms slott och
varumärket Vingåkersbygden. Dess utformning ska fungera som ett stöd för
medarbetare och aktiva i Vingåkersbygden när de kommunicerar våra varumärken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-22
Riktlinjer för grafisk guide med bilagor
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kultursamordnare
Landsbygdsutvecklare
Näringslivsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-22
Handläggare

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

KS 2021/311

Riktlinjer för Grafisk guide för Vingåkers kommun,
Säfstaholms slott och Vingåkersbygden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå att
1. Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Grafisk guide för varumärket för Vingåkers
kommun med bilagor
Sammanfattning av ärendet
När vi kommunicerar ska det tydligt framgå vem som är avsändare så att mottagaren
kan känna sig trygg. Därför behövs riktlinjer som vägleder oss i färg, form och
budskap. Det här dokumentet innehåller riktlinjer för grafisk guide för
organisationsvarumärket Vingåkers kommun, varumärket Säfstaholms slott och
varumärket Vingåkersbygden. Dess utformning ska fungera som ett stöd för
medarbetare och aktiva i Vingåkersbygden när de kommunicerar våra varumärken.
Ärendets beredning
Kommunikationschef har tillsammans med kommunikatörer arbetat fram dokumentet
baserat på det underlag som presenterades i samband med varumärkesarbetet 2016.
Kommunledningsgruppen samt representanter för besöksnäringen i kultur- och fritid,
näringslivsutvecklare samt landsbygdsutvecklare har varit remissinstans.
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
I samband med varumärkesarbetet 2016 togs bland annat ett gemensamt grafiskt
underlag fram för Vingåkers kommun och det nya varumärket Vingåkersbygden.
Dock blev endast den grafiska guiden för Vingåkers kommun antagen av
kommunfullmäktige. Därför har nu den grafiska guiden kompletterats med både
varumärket Vingåkersbygden och Säfstaholms slott.
Platsvarumärket Vingåkersbygden får användas av lokala aktörer (föreningar,
organisationer, företagare m fl) i Vingåkersbygden, både de som har sitt säte här som
de som är aktiva i bygden. Detta dokument blir ett stöd för dem då de vill använda sig
av varumärket i sin egen verksamhet. För medarbetare i Vingåkers kommun kan
varumärket Vingåkersbygden användas i samverkan med flera aktörer i främst
utåtriktade aktiviteter.
Satsningen de senaste åren på Säfstaholms slott med både renovering och ny
inriktning har stärkt behovet av en tydlig varumärkesplattform. Som enda verksamhet
i Vingåkers kommun har Säfstaholms slott betraktats som ett eget varumärke och
tillsammans med berörd personal på Säfstaholms slott har en grafisk guide arbetats
fram.
Genom att kommunicera enhetlig stärks dessa varumärken och uppfattas både
tydligare och mer professionella. Detta dokument har arbetats fram utifrån det
underlag som togs fram i varumärkesarbetet 2016 för att skapa riktlinjer i hur vi
gemensamt använder oss av den grafiska profilen.
Förvaltningens ståndpunkt
Den grafiska guiden är en viktig vägledning i hur vi gemensamt kommunicerar våra
olika varumärken.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar, kultursamordnare, landsbygdsutvecklare, näringslivsstrateg

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.

Denna grafiska guide stärker både boende
och verksamma kring en gemensam och
enhetlig bild av Vingåkers kommun,
Säfstaholms slott och Vingåkersbygden –
både som en plats att verka som att bo i.
Detta i sig kan skapa ökad trivsel och
gemenskap som leder till en vidare
utveckling av bygden.

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.

Den grafiska guiden kan leda till en ökad positiv
bild av Vingåkers som en bra plats att verka och
bo i.

124

vingaker.se

5 (9)

125

vingaker.se

6 (9)

126

vingaker.se

7 (9)

127

vingaker.se

8 (9)

Den grafiska guiden kan leda till en ökad positiv
bild av Vingåkers som en bra plats att verka och
bo i. Även en ökad samverkan mellan olika
aktörer kan leda till ett mer inkluderande.
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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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Mallar för Powerpoint ...................................................................................................... 31

Bilagor:
Grafisk guide Säfstaholms slott
Grafisk guide Vingåkersbygden

Gemensamma riktlinjer gör oss
starka och trygga
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. Det här är en grafisk guide för organisationsvarumärket
Vingåkers kommun. Vi redogör för vårt varumärke och det som utgör våra grafiska
ramar, som till exempel logotypen, färger, bilder och typografi. Och här finns även
exempel på kontorstryck och andra trycksaker. Den grafiska guiden är till för att följas
av alla medarbetare. Den ska vara din hjälp och ditt stöd. Genom att arbeta konsekvent,
gör vi ett professionellt arbete som bidrar till framgångsrika varumärken. Det stärker
Vingåkers kommun och bilden som vi vill förmedla.
Om du har frågor, är du alltid välkommen att kontakta
helpdesk.kommunikation@vingaker.se
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Varumärket
Ett varumärke är ett löfte. Det väcker förväntningar
associationer, känslor och attityder. Själva varumärket kan
vara avgörande för människors beslut och handlingar. Att
skapa ett varumärke är ett långsiktigt arbete. Det vi gör och
det vi säger måste gå hand i hand. Vi måste helt enkelt hålla
det vi lovar. Varumärket ska vara tydligt, unikt och positivt
laddat. Framgångsrika varumärken är dessutom personliga.

Varumärkeslöfte
Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är:
Sveriges smartaste landsbygd

Logotyper och grafiskt
manér

Värdeord
Ett starkt varumärke byggs utifrån ett antal värdeord, som
genomsyrar hela organisationen. Det innebär att alla bör känna
till dem och fundera på hur de är applicerbara på de egna
arbetsuppgifterna, men också verksamheten som helhet. För
att värdeorden ska ha något värde, ska de helst vara relevanta,
unika, personliga, målgruppsanpassade och upplevas
löftesrika. Själva värdeorden behöver inte kommuniceras
ordagrant. Däremot ska det vi kommunicerar, våra budskap
utåt, andas det kärnvärdena förmedlar.

Vårt varumärke, Vingåkers kommun, ska kläs i en form. Det
ska få ett utseende som gör att man känner igen sig.
Det grafiska manéret byggs upp med ett formspråk, grafiska
element, bilder, typsnitt och en logotyp. Själva logotypen är
den symbolbild som finns tillsammans med namnet. Här i
guiden finns tydliga riktlinjer för hur det grafiska manéret och
logotypen ska användas.

Det är vårt gemensamma ansvar.
Värdeorden för Vingåkers kommun är:
Närhet

Gemenskap

Lugn

Trygghet

Engagemang

Position
Vår position i vår kommunikation är våra främsta tillgångar
och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Nära upplevelser
Småskalig hållbarhet
Välkomnande mångfald
Smart landsbygdsinnovation
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Vingåkers kommuns logotyp
Vingåkers kommuns logotyp (kommunvapen) fick sin nya
utformning 2016. Den nya logotypen är en förenklad version
av kommunens tidigare logotyper genom åren.
Ekträdet och humleslingan är fortsatt viktiga symboler, likaså
de karaktäristiska färgerna gult och grönt. Vingåkers
kommuns logotyp är en kvalitetsstämpel på informationen den
representerar samt ett tydliggörande av avsändare. Inom våra
verksamheter är det givet att våra dokument och information

innehåller logotypen. Varje medarbetare har ett ansvar att
efterleva detta.
Kommunikationschef har delegation på att godkänna
användning av logotypen av extern part.
Tag kontakt med kommunens kommunikatörer eller
kommunikationschef vid behov av hjälp och tillgång till
logotypen.

Huvudlogotyp
I första hand använder vi oss av den centrerade uppställningen av logotypen.
Verksamhetsavsändare används inte, endast huvudlogotypen. Vid behov av
tydlig verksamhetsavsändare ska detta förstärkas i text, rubrik och bild

.
.

5

Huvudlogotyp med vit text

Svart logotyp

Huvudlogotypen kan ha vit
text då synbarheten på texten
så kräver.

I de fall när färgtryck inte är möjligt
ﬁnns den centrerade logotypen i
svartvitt utförande.

Vänsterställd logotyp
Den vänsterställda logotypen finns som
alternativ till den centrerade huvudlogotypen, till
exempel när den centrerade tar för stor plats på
höjden. Logotypen används endast i
undantagsfall.
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Logotypens storlek och placering
Användningen av logotypen ska vara konsekvent oavsett vart den används. Det innebär bland annat att vi alltid
följer de anvisningar som ﬁnns vad gäller storlek och placering.

Här nedan ﬁnns ett ﬂertal exempel som kan vara till stöd för hur det kan se ut.
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Vingåkers kommuns färger
Kommunens färger är hämtade från vår bygd. Gult
för fält och åkrar, grönt från traktens lövverk och
blått från sjöar och vattendrag. Vitt, grått och svart
är den neutrala basen.

Varje färg kan som ytterligare accent användas i
fasta tonsteg om 75, 50 och 25 % av den fulla
färgtonen. Det ger en ökad variation, men samtidigt
ska tonade färgytor användas sparsamt. I första hand
ska vi uppfattas som lysande gult och klart grönt!

7
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Vingåkers kommuns mönster
Som förstärkning till våra proﬁlfärger ﬁnns
stiliserade mönster framtagna. Den gula färgen delas
in i fält, den gröna har ett frodigt lövverk och den blå
böljande vågor. De stiliserade mönstren är
proﬁlstärkande och starka identitetsbärare, framför

allt på omslag. Genom att fylla dekorplattorna
skapas tydlighet och fräschör. Mönstret är sömlöst
och kan repeteras i oändlighet utan synliga skarvar.
Här visas en komplett mönsterrapport.

Varumärke Vingåkersbygden
Utöver ovan nämnda komplementfärger och mönster ingår även nedanstående röda med mönster från stugväggar
i Vingåkers kommuns grafiska profil. Den röda färgen är den färg som även finns tillgänglig vid användandet av
varumärket Vingåkersbygden.

8
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Vingåkers kommuns typsnitt
Vi ska upplevas som en modern kommun med stark
sammanhållning. De typsnitt vi har valt förstärker
den bilden av oss. De är mjuka i sin framtoning,

samtidigt som de har en fräsch renhet och enkelhet,
som ger dem en samtida känsla.

9
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Vingåkers kommuns bilder
Vår kommun är våra invånare. Därför använder vi oss gärna av bilder med människor som bor och verkar på
orten. Foton på platser är huvudsakligen från vår egen bygd, speciellt när miljön går att identiﬁera.
Bilderna ska utstråla glädje, engagemang, gemenskap och framtidstro. De är gärna inkluderande och
mångkulturella. Vi speglar livets alla skeden med olika generationer och olika situationer.
Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög kvalitet.
Vingåkers kommuns bildbank ﬁnns samlad i ett centralt bildhanteringssystem som administreras av
kommunikatörerna.

10

139

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Vingåkers kommuns bastrycksaker
Vi har ett antal så kallade bastrycksaker, för kommunikation och kontaktuppgifter. Det är bland annat visitkort,
korrespondenskort, brevpapper och kuvert. De följer alltid samma mall och utseende.

11
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Exempel

12
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Bilaga 1: Mallar för styrdokument i Word

Guidens innehåll
Kommande sidor visar de olika färgkoderna
utifrån tidigare beskrivna kategorier. Därutöver
visas de olika användningsområden på
teckensnitten. Mallarna finns tillgängliga i ditt
Wordprogram, under fliken Personligt. Vid
arbete på distans behöver du aktivera VPN för
åtkomst.

Detta är en grafisk vägledning till dig som ska
skriva ett styrdokument. Denna grafiska guide är
framtagen för att underlätta skapandet av
styrdokument samt bidra till en enhetlig och
sammanhållen struktur.
För att styrdokumentet ska vara tydliga och
enhetliga krävs en fast och tydlig terminologi.
Terminologin underlättar arbetet med att ta fram
nya styrdokument, samt arbetet med att revidera
befintliga. Terminologin ska vara ett stöd i
förståelsen för hur ett styrdokument ska
tillämpas. Utöver det bör styrdokumenten ha
tilldelade egenskaper som beskriver ansvars- och
rollfördelning, önskad styrning samt för vilka
dokumentet gäller. Önskvärt är också
information om framtida revidering av
styrdokumentet, giltighetstid samt beslutsinstans.
Läs gärna mer i Författningssamlingen, flik 6.53
Riktlinje för styrdokumen
t
Ansvarig för dokumentet: Kommunikationschef

14
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Bilaga 2: Mallar för Powerpoint
Professionell presentation
När du i din tjänst ska presentera så ska denna presentation skapas i befintliga
mallar. Vi arbetar hela tiden för att skapa en enhetlig och professionell
framtoning i alla externa som interna sammanhang. I Powerpoint finns grafiskt
formgivna mallar, anpassade till Vingåkers kommuns grafiska profil. Mallarna
finns tillgängliga i ditt Powerpointprogram, under fliken Personligt. Vid arbete
på distans behöver du aktivera VPN för åtkomst.
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Gemensamma riktlinjer gör oss
starka och trygga
Vårt kommunägda Säfstaholms slott är ett viktigt varumärke i Vingåkers kommun och
för hela Vingåkersbygden. Själva byggnaden i sig likväl de verksamheter och aktiviteter
som sker här sätter Vingåker på kartan. För att kunna skapa ett tydligt varumärke och en
tydlig avsändare har vi valt att ta fram en separat grafisk guide för Säfstaholms slott. Dock
bygger hela guiden på de grafiska manér som finns framtagna för Vingåkers kommun.
Detta för att tydliggöra sin koppling till att vara en del av Vingåkers kommuns
verksamheter.
Säfstaholms slott är en del av Vingåkers kommun men likväl en viktig del i det
gemensamma varumärket Vingåkersbygden och i marknadsföringen att besöka Vingåker.

3
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Bakgrund
Det ursprungliga slottet stod färdigt 1666 men fick sitt
nuvarande utseende i början av 1800-talet. Ny ägare var då
den unge greven Gustav Trolle Bonde. Genom hans omsorg
och mecenatskap blev slottet en självklar samlingsplats för
nationens dåtida kulturelit, men även lovande konstnärer fick
möjlighet att vistas i detta kulturcenter. Slottet fylldes med en
stor privat konstsamling och salarna var ofta fyllda av
besökare som åtnjöt mat och underhållning. Det var då greven
trivdes som bäst.
Slottsparken i engelsk stil med vattendammar och växtlighet
gav goda möjligheter till flanörer och utomhusaktiveter som
även dåtidens vingåkersbor bjöds in till. Ett omtalat sådant är
midsommarfesten som hölls i juli på 1800-talet för att
underhålla en drottning på besök.

konstutställningen hölls igen, då i Vingåkers kommuns regi.
Detta blev startskottet på slottets renässans med utställningar
och aktiviteter men även att försöka återskapa salarna från
grevens tid.
Under 2019-2020 genomgick Säfstaholms slott en stor
renovering. Parallellt med detta arbete hölls många
diskussioner i olika grupper och format om slottets framtida
funktion och innehåll. Bland annat bildades Säfstaholms
slottsråd bestående av tjänstemän, förtroendevalda,
föreningsmänniskor och kulturarbetare som varit ett stort stöd
i utformning och innehåll av slottets framtid.
Målet är att på bästa sätt skapa en naturlig mötesplats för
Vingåkersborna att åter söka sig till, men även en självklar
plats att besöka för de som inte bor här.

Säfstaholms slott köptes 1968 av Vingåkers kommun, då tömt
på allt från sin forna glans. Det var först 1988 som den första

4
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Varumärket Säfstaholms slott
Säfstaholms slott har med sin långa historia en central plats i Vingåkersbygden. Att det också är centralt placerat ökar tillgängligheten
till slottet och dess verksamheter, oavsett om du är hitresande med tåg eller boendes i Vingåkersbygden. Ambitionen är att skapa en
miljö där det ständigt flödar av aktiviteter och möjligheter, likväl en plats i avslappnad och lugn miljö där det finns utrymme att ströva
runt, inomhus som utomhus. Det ska kännas inbjudande och välkomnande oavsett vem man är, och evenemang och aktiviteter som
arrangeras under året ska vittna om mångfald och god variation.

Varumärke

Varumärkeslöfte

Ett varumärke är ett löfte som väcker förväntningar,
associationer, känslor och attityder. Själva varumärket kan
vara avgörande för människors beslut och handlingar. Att
skapa ett varumärke är ett långsiktigt arbete. Det vi gör och
det vi säger måste gå hand i hand. Vi måste helt enkelt hålla
det vi lovar. Varumärket ska vara tydligt, unikt och positivt
laddat. Framgångsrika varumärken är dessutom personliga.

Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är:

Värdeord
Ett starkt varumärke byggs utifrån ett antal värdeord, som
genomsyrar hela organisationen. Det innebär att alla bör känna
till dem och fundera på hur de är applicerbara på de egna
arbetsuppgifterna, men också verksamheten som helhet. För
att värdeorden ska ha något värde, ska de helst vara relevanta,
unika, personliga, målgruppsanpassade och upplevas
löftesrika. Själva värdeorden behöver inte kommuniceras
ordagrant. Däremot ska det vi kommunicerar, våra budskap
utåt, andas det kärnvärdena förmedlar.

Värdeorden för Säfstaholms slott är:

Historia

Stolthet

Välkomnade Lekfullt

Kultur

Vingåkersbornas vardagsrum

En plats för alla. En plats man vill återkomma till. Där man
ska känna sig hemma och bekväm, oavsett mjukisbyxor eller
balklänning.

Logotyper och grafiskt
manér
Säfstaholms slotts varumärke kläs i en form, i ett utseende som
gör att man känner igen sig både i slottet som i Vingåkers
kommuns utformning.
Det grafiska manéret byggs upp med ett formspråk, grafiska
element, bilder, typsnitt och en logotyp. Själva logotypen är
den symbolbild som finns tillsammans med namnet.

Position
Vår position i vår kommunikation är våra främsta tillgångar
och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Kreativt
Är folkbildande
Smarta innovationer
Välkomnar mångfald
Erbjuder ett rikt kulturliv

5

165

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Säfstaholms slotts logotyp
Säfstaholms slotts logotyp fick i samband med renoveringen
ett nytt grafiskt utseende. Slottet visas framifrån och

Finns i tre olika varianter – herrgårdsgul, helvit och helsvart.
Logotypen får inte användas i annan färg och endast i sin
helhet med bild och text, utan förvanskning.

Huvudlogotyp

.

Huvudlogotyp med helsvart

.

Huvudlogotyp med vit text

6
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Säfstaholms slotts färger
Den herrgårdsgula färgen är hämtad från slottets
exteriöra färg och används som huvudfärg.
Komplementfärgerna är detsamma som återfinns i
Vingåkers kommuns och Vingåkersbygdens färger.

Varje färg kan som ytterligare accent användas i
fasta tonsteg om 25, 50 och 75 % av den fulla
färgtonen. Det ger en ökad variation, men samtidigt
ska tonade färgytor användas sparsamt.
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Säfstaholms slotts mönster och grafik
Som förstärkning till våra proﬁlfärger ﬁnns
stiliserade mönster framtagna. Den gula färgen delas
in i fält, den gröna har ett frodigt lövverk och den blå
böljande vågor. De stiliserade mönstren är
proﬁlstärkande och starka identitetsbärare, framför

allt på omslag. Genom att fylla dekorplattorna
skapas tydlighet och fräschör. Mönstret är sömlöst
och kan repeteras i oändlighet utan synliga skarvar.
Här visas en komplett mönsterrapport.

Blå färg:
CMYK: 100, 88, 47, 63
RGB: 20, 27, 49

8
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Säfstaholms slotts typsnitt
Säfstaholms slotts typsnitt följer Vingåkers kommuns grafiska guide.

9
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Säfstaholms slotts bilder
Slottet ska kännas som en spännande plats som lockar nya som gamla besökare. Vi vill att man ska tänka: ”Kom
så går vi till slottet! Där händer alltid något”. Ett viktigt verktyg är våra bilder.
Bilderna ska utstråla händelserikt, glädje, lekfullhet (och avslappnat). Detta gärna varvat med bilder som andas
historia.
Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög kvalitet.
Säfstaholms slotts bildbank ﬁnns samlad i ett centralt bildhanteringssystem som administreras av
kommunikatörerna.

10
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Exempel

Mallar i Powerpoint

11
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Tillsammans är vi
Vingåkersbygden!
Ett starkt varumärke skapar affärsnytta och tillväxt. För att
bygga ett starkt varumärke är det viktigt att börja inifrån, med
alla som bor och verkar i Vingåkersbygden. Genom att vi
gemensamt går ihop som budbärare stärker vi
Vingåkersbygdens platsvarumärke.
Det är viktigt att på ett enhetligt sätt kunna marknadsföra vår
bygd när vi både är fler aktörer eller ensam aktör som vill visa
sin tillhörighet till bygden.

Målgrupp
Besökare Turister, idrottsutövare,
publik, anhöriga m fl.
Boende Invånare och potentiella nya
invånare i Vingåkers kommun.
Näringsliv Företagare i Vingåker och
potentiella nya företag och
företagsledningar m fl.
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Bakgrund
2015 gjordes en varumärkesundersökning i Vingåker. Ett omfattande arbete som
inkluderade bland annat lokala företagare, föreningar och organisationer,
invånare, anställda i Vingåkers kommun som enkätundersökningar riktade till de
som besöker Vingåker och slumpmässigt valda från hela Sverige. Utifrån det
resultatet reviderades Vingåkers kommuns grafiska profil, varumärket
Vingåkersbygden togs fram baserat på värdeord, varumärkeslöfte och position,
läs mer nedan.
Taggen symboliserar Vingåkers långa historia inom konfektionsindustrin.
Vingåkers- och Österåkersdräkterna är av gammalt ursprung. Dess utformning
och mönster har bevarats genom århundraden, sydda i generation efter
generation. Dräktens självklara plats i bygden innebar en god grogrund för
duktiga sömmerskor och skräddare.
1849 föddes Per Widengren i Marsjö. Han inledde sin konfektionsbana med att
gå från dörr till dörr med ett knyte för att sälja sytillbehör. Knytet byttes ut mot
en kärra för att sen utvecklas till en av Sveriges första klädes- och
manufakturaffärer med lagerhållning av färdigsydda kläder. Han startade med
två skräddare, 1920 byggdes konfektionsfabriken Widengrens med närmare 200
anställda.
1937 byggdes ytterligare en konfektionsfabrik i Vingåker, Ljungströms.
Vingåkersbygden blomstrade med många sysselsatta inom konfektion, vintertid
när trycket på jordbruket var lägre syddes det i stugorna för att sälja till de
flertalet entreprenörerna som etablerat sig i bygden. 1942 registreras varumärket
SIR av konfektionsfabriken Ljungströms. Ljungströms kom att bli den
dominerande och enda kvarvarande fabriken.
I slutet av 80-talet såldes fabriken och tillverkningen flyttades utomlands.
Vingåkers Factory Outlet öppnades 1995 i de gamla fabrikslokalerna och har sen
dess blivit en av Sveriges ledande outlets.

Position

Värdeord

Vår position i vår kommunikation är våra främsta
tillgångar och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Värdeorden för Vingåkers kommun och
Vingåkersbygden är:

Nära upplevelser

Närhet

Gemenskap

Småskalig hållbarhet

Lugn

Trygghet

Välkomnande mångfald

Engagemang

Position

Smart landsbygdsinnovation
Varumärkeslöftet
Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är: Sveriges smartaste landsbygder
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Riktlinjer för användning av platsvarumärket
För att bygga ett starkt och enhetligt platsvarumärke
har en logotyp och ett grafiskt manér för platsen
Vingåkersbygden tagits fram.
I den här grafiska guiden visar vi hur logotypen
används när den är ensam avsändare, samt hur den
kan användas tillsammans med andra aktörer
exempelvis kommun, förening och företag.
Platsvarumärket riktar sig till både den som bor och
bedriver sitt företag i bygden, likväl för den som är
aktiv i bygden men har sin hemvist på annan ort.
Med platsvarumärket Vingåkersbygden menar vi
alla platser i det geografiska området Vingåkers
kommun och får användas av alla aktörer i
Vingåkersbygden, oavsett bransch, när de vill
kommunicera och ge en positiv bild av sin bygd.
Du som aktör är med och bidrar till att stärka
varumärket Vingåkersbygden. Plattformen ska vara
en grund och resurs för marknadsföringen av
Vingåkersbygden och den ska förmedla bilden av
platsen som:
• ett attraktivt besöksmål
• en attraktiv etableringsort för företag
• en attraktiv plats att leva och bo på

* Vingåkersbygdens symbol ska användas på ett
sådant sätt att det tydligt framgår vem som är
avsändare. Den ska inte ersätta företagens/
organisationernas varumärken eller grafiska profiler.
* Vingåkersbygdens symbol ska användas i
sammanhang
som
stödjer
bilden
av
Vingåkersbygden på ett positivt och respektfullt sätt.
* Vingåkersbygdens symbol får inte modifieras på
något sätt. Detta innefattar ändring av färg, skevning,
toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte
heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är
inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller
slogan.
* Vingåkersbygdens symbol får inte användas på ett
sådant sätt att den dominerar budskapet på den yta
som är aktuell. Den kan följaktligen inte utgöra ett
huvudbudskap. Undantag från denna regel kräver
särskilt beslut. Kontakta kommunikationschef eller
kommunikatör på Vingåkers kommun.
En förutsättning för användande av platsvarumärket
Vingåkersbygdens symbol är att ICC:s regler för
reklam och marknadskommunikation följs:
www.reklamombudsmannen.org

• ett attraktivt föreningsliv
Du hämtar underlag till Vingåkersbygden på
vingakersbygden.se
* Vingåkersbygdens symbol, taggen, ska betraktas
som en gemensam budbärare och inte som en
gemensam avsändare.

Varumärket får inte användas på stötandet, kränkande, diskriminerande eller på annat negativt eller olagligt sätt.
Vingåkers kommun förbehåller sig rätten att ålägga de som nyttjar platsvarumärket Vingåkersbygdens symbol på
ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör. Användande som ensam symbol/varumärke på
en produkt/plats etc kan ske, men kräver särskilt beslut.
KONTAKT: Kommunikationschef tfn 0151 191 19
Mail: kommunikation@vingaker.se, tfn: kontakta kommunikatör via kommunens växel 0151-191 00
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Logotyp – en tagg
En tagg som de man ser i kläder (historik)
Sju sömmar för att sy ihop bygdens sju delar - Läppe, Österåker,
Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn, landsbygd och centralort.
Taggen får användas i angiven utformning. Den får inte
användas förändrad, med annorlunda form, teckensnitt eller
färger.

__________________________________________________________________________________________

Taggens placering
Taggen får användas mot färgad eller bildbakgrund.
Taggen placeras i ytterkant, i övre delen av ytan.
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Hashtags till Vingåkersbygden
Vingåkersbygdens strategiska huvudtaggar är #vingåkersbygden, #sverigessmartastelandsbygd och
#vingåkerväxer
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Färger och mönster
Vingåkersbygdens huvudfärg är röd. Komplementfärger för Vingåkers kommun är de
som anges i Vingåkers kommuns Grafiska guide.
Vid företagsanvändning får avvikande komplementfärger användas, huvudfärgen är
alltid röd enligt nedan färgschema.
Vingåkersbygden samt mönster hämtat från stugvägg.

Vingåkers kommuns komplementfärger
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Typsnitt
Lato, Arial samt Times New Roman i kursiv ställning.
Dessa fungerar på webben och är licensfria.
För åtkomst till Vingåker Headline, tag kontakt med kommunikatör på Vingåkers kommun.
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Bilder
•

Bilderna på platser är huvudsakligen från vår egen bygd, speciellt när
miljön går att identifiera.

•

Bilderna ska utgå från framtaget varumärke och förmedla vårt budskap
av värdeord, varumärkeslöfte och positionering.

•

Bilderna är gärna inkluderande och mångkulturella.

•

Bilderna speglar livets alla skeden med olika generationer och olika
situationer.

•

Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög
kvalitet.
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Exempel på hur varumärket används
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Exempel broschyr A4
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Exempel broschyr A5

184

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Exempel evenemang och annons
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Exempel affisch A3
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Exempel användning av tagg

187

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Exempel digitala kanaler

Vingåkers kommun har en separat ingång till Vingåkersbygden. Innehållet under denna länk visar mer på de
gemensamma aktiviteterna som sker i bygden, likväl de projekt som bidrar till Vingåkersbygdens utveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

112
(xx)

2021-06-07
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KS 2021/295

Tertial 1 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att den ekonomiska uppföljningen av
kommunstyrelsens verksamheter första tertialet 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utfall mot budget är + 1 759 tkr. Prognosen för resultatet på helår är - 2 550 tkr. Av
det är 1 200 tkr projektet för ökad kompetensförsörjning och minskat försörjningsstöd.
Projektet förväntas leda till minskade kostnader men det sker i Socialnämnden.
Förvaltningarna följer Kommunstyrelsens utfall löpande och kommer att vidta eller
föreslå åtgärder senare under året om prognosen inte förbättras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-11
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet första tertialet 2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-11
Handläggare

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

KS 2021/295

Kommunstyrelsen, ekonomisk uppföljning av första
tertialet 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår
kommunstyrelsen att besluta föreslå
1.

Den ekonomiska uppföljningen av kommunstyrelsens verksamheter för första
tertialet 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utfall mot budget är + 1 759 tkr. Prognosen för resultatet på helår är - 2 550 tkr. Av
det är 1 200 tkr projektet för ökad kompetensförsörjning och minskat försörjningsstöd.
Projektet förväntas leda till minskade kostnader men det sker i Socialnämnden.
Förvaltningarna följer Kommunstyrelsens utfall löpande och kommer att vidta eller
föreslå åtgärder senare under året om prognosen inte förbättras.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen, budgetstrategen och de chefer som har
verksamheter inom Kommunstyrelsen.
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
De ekonomiska utmaningar som kommunstyrelsen står inför ska tas på allvar men är
inte alarmerande. Om de hanteras i ett helhetsperspektiv och med ett beslutsfattande
som har kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling i fokus finns det goda skäl att
tro att de går att hantera.
Ekonomiska konsekvenser
Om den nuvarande prognosen för helåret också längre fram förväntas bli årets resultat
kommer någon form av åtgärder behöva vidtas senare under året. Än så länge är dock
utfallet bättre än budget.
Bilagor
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet första tertialet 2021

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

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

Att ta fram en genomarbetad tertialrapport
ger överblick och kontroll på den
ekonomiska utvecklingen och bidrar därmed
till en ekonomi i balans.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att ta fram en genomarbetad tertialrapport ger
överblick och kontroll på den ekonomiska
utvecklingen och bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
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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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1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall
Apr 2021

Ack budget
Apr 2021

Avvikelse
mot budget
Apr 2021

Årsbudget
Apr 2021

Prognos Apr
2021

34 390

36 149

1 759

108 426

-2 550

Politik

2 191

3 019

828

9 056

-1 100

Kommunledningsadministration

1 957

1 770

-188

5 308

-1 250

Kommunikationsenheten

4 908

5 266

357

15 794

0

12 751

13 446

695

40 329

300

HR-enheten

2 771

2 905

134

8 712

100

Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

9 812

9 744

-68

29 227

-600

Ekonomienheten

Totalt visar kommunstyrelsens förvaltning + 1 759 tkr jämfört med budget. Prognosen pekar på
- 2 250 tkr och i den summan ingår projektet "Kompetensbehov näringsliv" med - 1 200 tkr, vilket
inte är budgeterat.
Politik visar ett utfall jämfört med budget + 828 kr. Årsprognos - 1 100 tkr
Projektet "Kompetensbehov näringsliv" har ingen budget. Kostnader tom april är -423 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 + 126 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelse Budget avvikelse. + 168 tkr.
Revision visar en budgetavvikelse på + 138 tkr.
Valnämnd Budgetavvikelse + 3 tkr. Medel finns budgeterade för eventuella arvoden och det som
måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 149 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 249 tkr kvar att besluta om.
Kommunledningsadministration utfall jämfört med budget är -188 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 april 2021 för näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa är + 123 tkr.
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Budgetavvikelse för ferieanställda är + 47 tkr, men pekar mot ett överskott på + 350 tkr.
Kommunchefens budgetavvikelse är -358 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 +357 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 -47 tkr. Här ingår bl.a. alla personalkostnader inom enheten.
Kommunikation. Utfall + 88 tkr. Här återfinns marknadsföringskostnader, VFD, webbdrift mm
Nämndservice. Utfall + 50 tkr. Här finns bl a kostnader för frakt, sekretesstunnor, kaffe och
passerhantering.
IT. Utfall + 207 tkr. Den central IT-driften.
Telefoni. Utfall + 60 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 256 tkr.
Ekonomienheten redovisar totalt inklusive bidrag och avgifter efter mars ett utfall på + 695 tkr
jämfört med budget. Årsprognosen pekar på + 300 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar. Ekonomi- och upphandling samt Bidrag och avgifter
Se nedanstående områden/ansvar:
Ekonomichef. Utfallet är -28 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 startat under våren.
Ekonomienheten. Utfallet jämfört med budget är +45 tkr, kostnader för löneökningar tillkommer från
och med april. Årsprognos 0 tkr.
Upphandling. Utfallet är + 94 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 + 111 tkr. Prognos 50 tkr.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 584 tkr. Hittills inga indikationer på några andra kostnader än i
enlighet med budget. I denna del hanteras kommunens kostnader för de olika vatten- och
vattenvårdsförbund som kommunen är medlem i. Beroende på hur höga eller låga vattenflöden som
uppstår varierar de kostnader som hänger samman med Vingåkers åtagande. Kostnaderna för
kommunbidrag till VSR och Viadidakt följer budget. För den allmänna kollektivtrafiken har
slutregleringen för år 2020 gett Vingåker en intäkt på 261 tkr. Total prognos för Bidrag och avgifter
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uppgår till +250 tkr.
HR redovisar en avvikelse mot budget med + 134 tkr. Årsprognos för HR-enheten är + 100 tkr.
De fackliga kostnaderna är högre än budgeterat på grund av pandemin, framförallt Kommunal har
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 282 tkr. Rehabprojektet
ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.
Område Kultur &samhällsbyggnad visar ett utfall jämfört med budget med -68 tkr.
Årsprognosen är -600 tkr jämfört med budget.
Prognosen beror framförallt på minskade försäljningsintäkter på Mat & Måltider.
Mat & Måltider har gjort besparingar motsvarande 4,2 mkr sedan 2019, men behöver göra ytterligare
åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut. Åtgärder som ett centralt kemlager, minskad
administration och en anpassad servicenivå och ambitionsnivå ska bidra till ett minskat underskott.
Att enheten brottas med så stora besparingskrav beror förutom på ökade hyror, löner och
livsmedelspriser, på minskade intäkter. En stor del av intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun
inte längre producerar Katrineholms och Flens matlådor. Men även dem interna intäkterna har minskat
till följd av övriga förvaltningars besparingskrav, minskat elevantal i grundskolan och äldre på särskilt
boende samt intäktsbortfall till följd av Corona. Åtgärder har genomförts med minskad bemanning i
alla kök med fler än en medarbetare och förändringar i menyn har minskat livsmedelskostnaderna.
Tekniska enheten har en positiv avvikelse på 500 tkr. Detta beror på att kostnader för snöröjning och
skötsel av grönytor inte är periodiserade. Men prognosen på året pekar på ett nollresultat. Många
investeringsprojekt har påbörjats under våren och kommer vara färdiga under försommaren.
Upprustningen av lekparker beräknas bli 150 tkr dyrare än budgeterat p.g.a. ökade
markarbeteskostnader. Kostnaderna har dock kunnat omfördelas från andra investeringsprojekt.
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
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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

462

190

1 400

160
1 400

Inventarier, konferenser,
slottet mm

120

22

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

140

Tekniskas område
(maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

2 850

Parker & rekreatinsområden
(lek, bad, park &
utsmyckning

2 250

172

98

2 078

Trygghetsvandringar

200

200

Kök och restauranger

150

150

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

100

Infrastruktur Brene
TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

11 410

693

-693

1 132

10 278

KF har också beslutat om investeringar synnerliga skäl och som kommunstyrelsen bevakar
Extra asfalt 12 914 tkr under fyra år med 3 228 tkr per år, samt Infrastruktur Baggetorp (Sjögölet) med
9 000 tkr.
Dessutom återstår resterande belopp för Slottskolprojektet med 3 517 tkr som är kopplat till den nya
fritidsgården och som hittills belastat år 2021 med 42 tkr.
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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

891

32 502

0

26 002

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

-179

-281

-281

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

0

185

0

289

-33

256

0

-27

2 134

0

331

0
0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

100730
Kommunikationsprojektet

100752 Sociek utveck
kommuner

0

2161

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

331

100761örstudie byahus
Läppe

-186

-71

-257

100762 Bubblan

0

-590

571

-19

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

229

0

229

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

714

-432

282

0

SUMMA

6 500

38 134

704

38 838

0

Kommentar
prognos

Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.

35 508

7
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

113
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/114

Ansökan om efterskänkning av hyra för Ekbackkyrkans
innebandyklubb
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Ekbackkyrkans
innebandyklubb för hyra av idrottshall under 2020 med beloppet 46.705kr och
därtill även godkänna hyresbefrielse under 2021.
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
Ekbackskyrkans innebandyklubb inkom 2021-02-19 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker klubben beloppet för hyra av idrottshallar året 2020 samt en
hyresbefrielse för resten av 2021.
Ekbackskyrkans innebandyklubbs ambition har under pandemin varit att genomföra så
mycket av sin verksamhet som möjligt, särskilt för klubbens unga medlemmar. Därför
har inte kostnaderna minskat i samma grad som intäkterna. De uteblivna intäkterna
beror framförallt på uteblivna intäkter från kioskverksamheten då publikantalet
begränsats. Därtill har intäkterna från sponsorer minskat. Klubben har dock fått ett
engångsbidrag från Vingåkers Rotaryklubb på 19.100. Trots detta är deras överskott
för litet för att på sikt kunna fortsätta med verksamheten.
Ekbackskyrkans innebandyklubb ansöker om efterskänkning av hyran med 46.705 kr
samt önskar hyresbefrielse resterande tid av år 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Ansökan Ekbackskyrkans innebandyklubb
Beslutet skickas till
Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-30
Handläggare

Elin Östensson
0151–193 43
Elin.Ostensson@vingaker.se

Diarienummer

KS 2021/114

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Ekbackkyrkans
innebandyklubb för hyra av idrottshall under 2020 med beloppet 46.705kr och
därtill även godkänna hyresbefrielse under 2021.
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
Ekbackskyrkans innebandyklubb inkom 2021-02-19 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker klubben beloppet för hyra av idrottshallar året 2020 samt en
hyresbefrielse för resten av 2021.
Ekbackskyrkans innebandyklubbs ambition har under pandemin varit att genomföra så
mycket av sin verksamhet som möjligt, särskilt för klubbens unga medlemmar. Därför
har inte kostnaderna minskat i samma grad som intäkterna. De uteblivna intäkterna
beror framförallt på uteblivna intäkter från kioskverksamheten då publikantalet
begränsats. Därtill har intäkterna från sponsorer minskat. Klubben har dock fått ett
engångsbidrag från Vingåkers Rotaryklubb på 19.100. Trots detta är deras överskott
för litet för att på sikt kunna fortsätta med verksamheten.
Ekbackskyrkans innebandyklubb ansöker om efterskänkning av hyran med 46.705 kr
samt önskar hyresbefrielse resterande tid av år 2021.

Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Coronapandemin har medfört stora utmaningar för hela samhällsapparaten. Särskilt
utsatta är föreningar då deras verksamheter många gånger grundar sig på att arrangera
aktiviteter, tävlingar och kioskverksamhet samt att deras ekonomiska buffert ofta är
liten. I och med smittrisken och de medföljande restriktionerna har föreningarnas
möjligheter till inkomst skurits av vilket har medfört ekonomiskt negativa
konsekvenser.

Förvaltningens ståndpunkt
Ett aktivt föreningsliv har en positiv påverkan på hälsa och välbefinnande för våra
medborgare. Att skapa förutsättningar för våra föreningar att lyckas genomföra
planerade sammankomster är av stor vikt.
Ekbackskyrkans innebandyklubb har, som många andra föreningar, drabbats negativt
av Covid-19 pandemin. Bland annat i form av uteblivna intäkter från evenemangen
när de ställts in, sponsorer som hoppat av samt träningar och matcher har påverkats
negativt. Samtidigt har utgifterna för Ekbackskyrkans innebandyklubb inte minskat i
samma utsträckning som deras inkomster.
Den svåra ekonomiska situationen påverkar klubben negativt idag och den kommer ha
efterdyningar i framtiden. Att efterskänka hallhyran för Ekbackskyrkans
innebandyklubb bör därför ses som en liten uppmuntran för det viktiga arbete förening
bedriver för kommunen och dess invånare.

Ekonomiska konsekvenser
Att efterskänka hyran för Ekbackskyrkans innebandyklubb under 2021 innebär ett
ekonomiskt bortfall för den kommunala ekonomin. Däremot är effekterna större om
klubben inte stöttas och riskerar att behöva dra ner på sin verksamhet för att överleva.
Det ger i sin tur ett ekonomiskt bortfall då klubben inte skulle betala hyra i framtiden.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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]"

Ett aktivt och fungerande föreningsliv gynnar
kommunen i form av fysisk rörelse och
gemenskap med andra på orten.

"[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]"

Rörelse och aktivitet är viktigt för alla människor,
ung som gammal. Att dessutom utöva aktiviteter i
grupp stärker känslan av gemenskap, ledarskap och
självkänslan.
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"[Klicka och skriv]"

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är
en grundläggande mänsklig rättighet och helt
avgörande för att människor och samhällen ska
utveckla sin fulla potential. Därför är det ideella
arbetet föreningslivet erbjuder varje individ att
utvecklas socialt, mentalt och fysiskt av stor vikt.

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Existerande samt blivande medlemmar av Vingåkers Volleybollklubb.

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?

En aktiv fritid och ett fungerande föreningsliv är av stor vikt för barn- och
ungas framtidstro i Vingåkersbygden.
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ANSÖKAN
2021-02-19

Till kommunstyrelsen

Ansökan om efterskänkning av hyra
Med hänvisning till beslut i kommunfullmäktige 2020-04-20 KF § 27 samt 2021-02-08 KF
§ 4, ansöker Ekbackskyrkans innebandyklubb om efterskänkning av hyra för idrottshallar
under 2020, med beloppet 46.705:-, eller delar av det. Vi ansöker också om hyresbefrielse
för 2021.
När vi nu vid klubbens årsmöte summerar verksamheten under 2020 kan vi konstatera att
det, förutom de sportsliga begräsningar som Covid-19 pandemin inneburit, också inneburit
ett stort tapp i klubbens ekonomi.
De intäkter vi haft genom kioskförsäljning i samband med matcher minskat med drygt
22.000:-, då vi endast kunnat genomföra ett fåtal matcher. De matcher vi kunnat genomför
har alltid haft fritt inträde, men antalet publik, och därmed kioskkunder, har begränsats.
Sponsorintäkterna har minskat från 65.500:- till 33.000:-. Tack vare ett generöst
engångsbidrag från Vingåkers Rotary klubb på 19 .100:- har vi ändå lyckats göra ett positivt
resultat på ca 6.000:-. För att på sikt kunna fortsätta vår verksamhet är detta ett alldeles för
litet överskott.
Vår ambition har, trots restriktioner och begränsningar, varit att genomföra så mycket av
vår verksamhet som möjligt, särskilt för våra unga deltagare. Det har medfört att
kostnaderna inte minskat i samma utsträckning som våra intäkter. Kostnaderna för
hallhyror är vår enskilt största utgiftspost med 46.705:-. En efterskänkning av hyran skulle
medföra en oerhörd lättnad för klubben och innebära att vi kan gå in 2021 med större
tillförsikt och med resurser att kunna genomföra en viktig verksamhet för att stärka
folkhälsa och välbefinnande, särskilt för barn och unga i Vingåker.
På uppd gav Ekbackskyrkans innebandyklubbs årsmöte, 2021-02-18.

-~'L__
avgående kassör
par.lindar@gmail.com, 070-311 21 21

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Parkvägen 17
elin@ekbackskyrkan.se
643 30 Vingåker
http ://id rotton line.se/Ekbackskyrka nsl BK-1 n nebandy/

Bank~ro:407-2864
Swish: 123 640 11 94
Orgnr:802449-4943
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

114
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/227

Ansökan om efterskänkning av hyra för Vingåkers
idrottsförening
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Vingåkers idrottsförening för
hyra av idrottshall under 2020 och 2021 med totalbeloppet 7.850 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
Vingåkers idrottsförening inkom 2021-04-07 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker hyran av idrottshallar under året 2020 samt hyresbefriar klubben
under 2021. Intäkterna som Vingåkers idrottsförening fått från bland annat Cityhallen
cup och marknader har uteblivit på grund av pandemin. Däremot har deras fasta
kostnader i form av el, vatten och arbetskostnader inte minskat.
Vingåkers idrottsförening ansöker om efterskänkning av hyran på totalt 7.850 kr,
vilket räknar in hallhyra för både 2020 och 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-30
Ansökan
Beslutet skickas till
Vingåkers idrottsförening
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-30
Handläggare

Elin Östensson
0151–193 43
Elin.Ostensson@vingaker.se

Diarienummer

KS 2021/227

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Vingåkers idrottsförening för
hyra av idrottshall under 2020 och 2021 med totalbeloppet 7.850 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
Vingåkers idrottsförening inkom 2021-04-07 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker hyran av idrottshallar under året 2020 samt hyresbefriar klubben
under 2021. Intäkterna som Vingåkers idrottsförening fått från bland annat Cityhallen
cup och marknader har uteblivit på grund av pandemin. Däremot har deras fasta
kostnader i form av el, vatten och arbetskostnader inte minskat.
Vingåkers idrottsförening ansöker om efterskänkning av hyran på totalt 7.850 kr,
vilket räknar in hallhyra för både 2020 och 2021.

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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Bakgrund
Coronapandemin har medfört stora utmaningar för hela samhället. Särskilt utsatta är
föreningar då deras verksamheter många gånger grundar sig på att arrangera
aktiviteter, tävlingar och kioskverksamhet samt att deras ekonomiska buffert många
gånger är begränsad. I och med smittrisken och de medföljande restriktionerna har
föreningarnas möjligheter till inkomst skurits av vilket har medfört ekonomiskt
negativa konsekvenser.

Förvaltningens ståndpunkt
Ett aktivt föreningsliv har en positiv påverkan på hälsa och välbefinnande för våra
medborgare. Att skapa förutsättningar för våra föreningar att lyckas genomföra
planerade sammankomster är av stor vikt.
Vingåkers idrottsförening har, som många andra föreningar, drabbats negativt av
Covid-19 pandemin. Bland annat i form av uteblivna intäkter från evenemangen när
de ställts in samt att verksamheten påverkats negativt. Samtidigt har utgifterna för
Vingåkers idrottsförening inte minskat i samma utsträckning som deras inkomster.
Den svåra ekonomiska situationen påverkar klubben negativt idag och den kommer ha
efterdyningar i framtiden. Att efterskänka hallhyran för Vingåkers idrottsförening
bör därför ses som en liten uppmuntran för det viktiga arbete förening bedriver
för kommunen och dess invånare.

Ekonomiska konsekvenser
Att efterskänka hyran för Vingåkers idrottsförening under 2020 och 2021 innebär
kortsiktigt ett ekonomiskt bortfall för den kommunala ekonomin. Däremot kan de
långsiktiga effekterna bli större om klubben inte stöttas och riskerar att behöva dra ner
på verksamheten för att överleva. En sådan neddragning av verksamheten skulle
eventuellt kunna påverka den kommunala budgeten negativt framöver, i och med
uteblivna hyresintäkter.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

Ett aktivt och fungerande föreningsliv gynnar
kommunen i form av fysisk rörelse och
gemenskap med andra på orten.

"[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]"

Rörelse och aktivitet är viktigt för alla människor,
ung som gammal. Att dessutom utöva aktiviteter i
grupp stärker känslan av gemenskap, ledarskap och
självkänslan.
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"[Klicka och skriv]"

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är
en grundläggande mänsklig rättighet och helt
avgörande för att människor och samhällen ska
utveckla sin fulla potential. Därför är det ideella
arbetet föreningslivet erbjuder varje individ att
utvecklas socialt, mentalt och fysiskt av stor vikt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

225

vingaker.se

7 (11)

"[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?

Existerande samt blivande medlemmar av Vingåkers Volleybollklubb.

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?

En aktiv fritid och ett fungerande föreningsliv är av stor vikt för barn- och
ungas framtidstro i Vingåkersbygden.
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Hej
Jag heter Heidi Lundberg och jobbar på kansliet på Vingåkers IP, Vi har fått förfrågan varför vi ej
lämnat in förfrågan om att slippa betala hallhyror under hösten 2020 och våren 2021.
Nu kommer det en förfrågan från oss, P,g,a pandemin så har vi det väldigt kärvt ekonomiskt.
Alla fasta kostnader finns kvar så som el, vatten, arbetskostnader och allt annat, Men inkomsterna
har uteblivit så som Cityhallen cup, Marknader och sånt som har gjort att vi kan hålla oss flytande.
Så vi skulle vilja bli befriade från hallkostnader som andra föreningar i Vingåker. Skickar med kopior
på de vi betalat och även dom vi ej betalat.
Vi behöver ha en kreditfaktura på dom så vi har till vår bokföring.
Med vänlig hälsning
Heidi Lundberg
Kanslist Vingåkers Idrotts Förening

VINGÅKERS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

2021 -04- 0 7
Drr

/Dnr pi
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

115
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/94

Ansökan om efterskänkning av hyra för Vingåkers
volleybollklubb
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Vingåkers volleybollklubb
under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31, d.v.s. under hela 2021 med
beloppet 14. 405 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
Vingåkers volleybollklubb inkom 2021-02-15 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker klubben hyra för Vingåkers sporthall året 2021.
Vingåkers volleybollklubb menar att klubben på grund av de restriktioner som
uppkommit till följ av Covid- 19 missat stora publikintäkter samt att betydande
sponsorer har hoppat av.
Vingåkers volleybollklubb ansöker om efterskänkning av hyran med 14 405 kr samt
önskar hyresbefrielse resterande tid av år 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 96/2021
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Ansökan
Beslutet skickas till
Vingåkers volleybollklubb
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-30
Handläggare

Elin Östensson
0151–193 43
Elin.Ostensson@vingaker.se

Diarienummer

KS 2021/94

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Vingåkers volleybollklubb
under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31, d.v.s. under hela 2021.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktige 2020-04-20 Kf § 27 KS 2020/232 togs beslut att;
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att vid behov
efterskänka hyra för arrenden samt lokaler för företag och lokala föreningar, efter en
individuell prövning i varje enskilt fall, så länge behovet är påkallat
Vingåkers volleybollklubb inkom 2021-02-15 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker klubben hyra för Vingåkers sporthall året 2021.
Vingåkers volleybollklubb menar att klubben på grund av de restriktioner som
uppkommit till följ av Covid- 19 missat stora publikintäkter samt att betydande
sponsorer har hoppat av.
Vingåkers volleybollklubb ansöker om efterskänkning av hyran med 14 405 kr samt
önskar hyresbefrielse resterande tid av år 2020.

Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Coronapandemin har medfört stora utmaningar för hela samhällsapparaten. Särskilt
utsatta är föreningar då deras verksamheter många gånger grundar sig på att arrangera
aktiviteter, tävlingar och evenemang samt att deras ekonomiska buffert ofta är liten. I
och med smittrisken och de medföljande restriktionerna har föreningarnas möjligheter
till inkomst skurits av vilket har medfört ekonomiskt negativa konsekvenser.

Förvaltningens ståndpunkt
Ett aktivt föreningsliv har en positiv påverkan på hälsa och välbefinnande för våra
medborgare. Att skapa förutsättningar för våra föreningar att lyckas genomföra
planerade sammankomster är av stor vikt.
Vingåkers Volleybollklubb har, som många andra föreningar, drabbats negativt av
Covid-19 pandemin. Bland annat i form av uteblivna intäkter från evenemangen när
de ställts in, sponsorer som hoppat av samt träningar och matcher har påverkats
negativt. Samtidigt har utgifterna för Vingåkers volleybollklubbs inte minskat.
Den svåra ekonomiska situationen påverkar klubben negativt idag och den kommer ha
efterdyningar i framtiden. Att efterskänka hallhyran för Vingåkers Volleybollklubb
bör därför ses som en liten uppmuntran för det oerhört viktiga arbete som vår driftiga
förening gör för kommunen och dess invånare.

Ekonomiska konsekvenser
Att efterskänka hyran för Vingåkers volleybollklubb under 2021 innebär ett
ekonomiskt bortfall för den kommunala ekonomin. Däremot är effekterna större om
klubben inte stöttas och riskerar att behöva dra ner på sin verksamhet för att överleva.
Det ger dels ekonomiskt bortfall då klubben inte skulle betala hyra i framtiden. Dels
även ett socialt bortfall då klubben är väletablerad på orten och representerar Vingåker
i resten av landet.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

Ett aktivt och fungerande föreningsliv gynnar
kommunen i form av fysisk rörelse och
gemenskap med andra på orten.

"[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]"

Rörelse och aktivitet är viktigt för alla människor,
ung som gammal. Att dessutom utöva aktiviteter i
grupp stärker känslan av gemenskap, ledarskap och
självkänslan.
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"[Klicka och skriv]"

Föreningslivet ska erbjuda en möjlighet för varje
individ att utvecklas fysiskt, mentalt och i en
gruppdynamik. Att detta görs i enlighet
jämställdhetsprincipen är av stor vikt.

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Existerande samt blivande medlemmar av Vingåkers Volleybollklubb.

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?

En aktiv fritid och ett fungerande föreningsliv är av stor vikt för barn- och
ungas framtidstro i Vingåkersbygden.
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Vingåker 2021-02-15

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen

Ansökan om efterskänkt hallhyra 2021

Vingåkers Volleybollklubb är en förening med stabil ekonomi.
Den nuvarande samhällssituationen gör dock att vår ekonomiska situation är ansträngd.
På grund av restriktionerna gapar läktarna helt tomma på våra hemmamatcher och vi har
sponsorer som hoppat av p.g.a. den rådande situationen.
Uteblivna sponsrings- och matchintäkter innebär ett intäktstapp som sätter djupa spår i
föreningens ekonomi, idag och i framtiden.
En av våra utgiftsposter är hyran för de tider vi utnyttjar i Sporthallen. Den utgör en
betydande del av våra kostnader under säsongen.

Därför önskar vi att Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hallhyran för VVK under
perioden 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31, d.v.s. under hela 2021.

Detta skulle väsentligen lätta vår ekonomiska börda och vara en tydlig signal på kommunens
välvilja gentemot föreningen och det ideella arbete den utför för kommunens och dess
innevånares bästa.

Med vänliga hälsningar
Vingåkers Volleybollklubb
Kenneth Karlsson, kassör

Vingåker

♥ Volleyboll
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

116
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2016/321

Aktualisering av beslut om parkering på Bondegatan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att verkställa Ks § 225/2019 under tidsperioden 1 maj
2022 till 31 augusti 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2019-11-19 § 225 följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner bilagd utvärdering av konsekvenserna av
beslutet angående parkering längs Bondegatan.
2. Kommunstyrelsen upphäver beslutspunkt 1 i beslutet Ks § 98 med
beslutsdatum 2019-05-14 angående parkeringar längs Bondegatan.
3. Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av Trafikförordningen
(1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket pt 16 - 17 samt 3 § första stycket
med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap 55 § 3 pt besluta att fordon
under perioden 1 maj 2020 till 31 augusti 2020 får parkera på
Bondegatans norra sida mellan en punkt 143 m öster om parkvägen och en
punkt 18 m öster om Parkvägen. Parkering får dock ske under högst 4
timmar.
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att efter 31
augusti 202o utvärdera periodens parkering längs Bondegatan.
Utvärderingen ska tillsammans med ett förslag till permanent beslut
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i mars 2021.
Beslutet om parkering på Bondegatan blev inte verkställt varför kommunstyrelsen
fattar beslut om en ny tidsperiod.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 97
KS § 225/2019
Tjänsteutlåtande 2019-10-07
Utvärdering av beslutet avseende parkering längs Bondegatan
Ks § 98/2019
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-10-07
Vår handläggare

Ghita Sjösteen
0151-193 90
ghita.sjosteen@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2016/321

Tjänsteutlåtande utvärdering av konsekvenserna av
beslutet avseende parkering längs Bondegatan
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. godkänna bilagd utvärdering av konsekvenserna av beslutet angående
parkering längs Bondegatan
2. upphäva beslutspunkt 1 i beslutet KS §98 med beslutsdatum 2019-0513 angående parkeringar längs Bondegatan
3. med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket
pt 16 - 17 samt 3 § första stycket med avvikelse från bestämmelserna i
3 kap 55 § 3 pt besluta att fordon under perioden 1 maj 2020 till 31
augusti 2020 får parkera på Bondegatans norra sida mellan en punkt
143 m öster om parkvägen och en punkt 18 m öster om Parkvägen.
Parkering får dock ske under högst 4 timmar.
4. ge förvaltningen i uppdrag att efter 31 augusti 2020 utvärdera periodens
parkering längs Bondegatan. Utvärderingen ska tillsammans med ett
förslag till permanent beslut presenteras på kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2021

VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande utvärdering
konsekvenser parkering Bondegatan

Sammanfattning

Vingåkers kommun har tidigare föreslagit att införa en parkering på
Bondegatan. Trafikverket har besvarat denna remiss att kommunen inte ska
besluta om en parkering på den angivna platsen. Förvaltningens ståndpunkt är
att konsekvenserna sannolikt inte är så allvarliga att det på ett ingripande sätt
påverkar oskyddade trafikanters säkerhet. Dock anser förvaltningen att
kommunstyrelsen bör införa tillfällig parkering på Bondegatan under perioden

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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1 maj 2020 till 31 augusti 2020 och att förvaltningen därefter får uppdraget att
utvärdera om en permanent parkering.
Ärendets beredning

Kommunen beslutade i april att en parkering på Bondegatan är motiverad och
att skyltar ska placera ut skyltar att parkering får ske i 4 timmar i följd. Beslutet
omfattar även att en utredning av konsekvenserna av beslutet ska genomföras.
Ärendet har diskuterats på förvaltningen och därefter har ärendet beretts av
samhällsbyggnadschefen med stöd av planarkitekten.
Bakgrund

Vingåkers kommun har tidigare föreslagit att införa en parkering på
Bondegatan. Trafikverket har besvarat denna remiss att kommunen inte ska
besluta om en parkering på den angivna platsen. Dialog har i samband med
tidigare även hållits med Factory Outlet som då var positiva till förslaget.
Kommunen beslutade i april att en parkering på Bondegatan är motiverad och
att skyltar ska placera ut skyltar att parkering får ske i 4 timmar i följd. Beslutet
omfattar även att en utredning av konsekvenserna av beslutet ska genomföras.
Förvaltningens ståndpunkt

Idag finns ett beslut om permanent parkering taget av KS 2019-05-13.
Förvaltningens ståndpunkt är att konsekvenserna av införande av parkering
enligt det beslutet sannolikt inte är så allvarliga att det på ett ingripande sätt
påverkar oskyddade trafikanters säkerhet. Dock anser förvaltningen att
kommunstyrelsen bör istället för permanent parkering besluta om tillfällig
parkering på Bondegatan under perioden 1 maj 2020 till 31 augusti 2020 och
att förvaltningen därefter får uppdraget att utvärdera om en permanent
parkering avseende perioden 1 maj till 31 augusti ska införas. Utvärderingen
bör även omfatta hur man ytterligare kan utöka oskyddade trafikanters säkerhet
längs sträckan.
Bilaga
•
•

KS beslut § 98 2019-05-13
Utvärdering av beslutet avseende parkering längs Bondegatan
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VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Ghita Sjösteen
Samhällsbyggnadschef

Diana Soldagg
Planarkitekt
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Utvärdering av konsekvenserna av beslutet gällande parkering längs
Bondegatan
Bakgrund
Bondegatan är en huvudled med en hastighet på 40 km/h. Gatan slutar i en korsning vid
anslutande Parkgatan som sen övergår till gångfartsområde genom centrum.
Kommunen har för avsikt att anlägga en parkering på den norra sidan längs övre delen av
Bondegatan med start 18 m öster om Parkgatan och som avslutas 143 m öster om Parkgatan.
Trafikverket har överklagat beslutet med hänvisning till att finns ett stort antal anlagda
parkeringsplatser på Outletområdet som ligger längs Bondegatan. Trafikverket menar att tillåta
parkering på huvudled medför konsekvenser på såväl framkomlighet och trafiksäkerhet. De
menar att trafiksäkerheten försämras för både trafiken som färdas på vägg 550 (Bondegatan) och
de som ska parkera. Bland annat vid i- och urlastning och när trafikanter ska parkera respektive
lämna parkeringsplatsen. Detta innebär att fler oskyddade trafikanter korsar vägen på ställen som
inte är avsedda för det.
I sin remiss inför beslutet uppgav även Trafikverket att snöröjningen försvåras. Denna
försvårande omständighet togs inte upp i överklagan.
Nuläge
Området som avses nyttjas som parkeringsplatser är idag hårdgjort med plattor. Området kan
nyttjas idag som gångstråk längs Bondegatans norra sida öst/västlig riktning med start ca 150 m
innan Parkgatan Det huvudsakliga gång- och cykelstråket som finns ligger på den södra sidan och
är separerat från Bondegatan.
För närvarande genomgår Säfstaholms slott en grundlig renovering som ett led i att skapa en
mötesplats och turistattraktion i Vingåker. Detta kommer öka behovet av parkeringsplatser i
området. Samtidigt pågår ett detaljplanearbete för slottsområdet där den del av Bondegatan som
ligger mellan slottet och gamla orangeriet kommer ingå.
Parkeringarna på Outletområdet ligger på kommunal mark och dessa parkeringar kan nyttjas för
besökande till andra mål inom centrala delarna av Vingåkers tätort. Vid högsäsong så är det idag
en brist gällande parkeringsplatser.
Konsekvensanalys avseende beslutet om utökning av parkeringsplatser
Trafikverkets synpunkt på att det blir fler oskyddade trafikanter som passerar över Bondegatan
kommer bli en realitet. Detta ser dock kommunen att man kan lösa med säkra övergångsställen
som anläggs i mitten och vid den östra delen av parkering. Dessa blir då i anslutning till de
infarter som idag finns till outletområdet. I och med det skapas säkra passager samt reducerad
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hastighet vilket i sin tur ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Samtidigt skulle
övergångsställena leda över personer till gång- och cykelstråket söder om Bondegatan. Passager
längs övriga delar av sträckan kommer inte vara frekvent då detta försvåras av den längs vägens
södra sida planterade häcken.
För cyklister så medför cykling, oavsett längs vilken gata längsgående parkeringar finns, en risk
när bilar ska ankomma eller lämna parkeringsplatser. Detta är en realitet som finns längs alla
gator. Dock finns längs Bondegatan ett separat gång- och cykelstråk vilket medför tryggare
trafikmiljö för oskyddade trafikanter.
Platserna som avses bli parkeringsplatser längs Bondegatan har en bredd på 3 meter vilket är
tillräcklig bredd för parkeringsplatser. Ett mått som ofta använda för parkeringsplatser är ca 2,5*5
meter. Detta gör att det finns lite marginal för att passagerare inte behöva kliva rakt ut i gräset
samtidigt som passagerarna slipper gå i gräset från bilen till närmaste övergångsställe.
Parkeringarna har förslagits bara finnas under sommartid vilket sammanfaller med den tid då flest
oskyddade trafikanter rör sig i området. Det är i dagsläget svårt att utan ytterligare utredningar
säga hur mycket cyklister och även gångtrafikanter kommer påverkas av de nya
parkeringsplatserna. Likaså är det svårt att säga hur trafiken i övrigt kommer att påverkas. Dock
bör hastigheten påverkas till det bättre vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Många v besökarna till bland annat outletområdets butiker samt för Sävstaholmsområdet
kommer utifrån och via bil. Utökade parkeringsmöjligheter kommer därför stimulera
besöksnäringen indirekt genom att Vingåkers tätort upplevs som tillgänglig.
Förslag
Utifrån nuvarande situation föreslår förvaltningen att man bör införa tillfällig parkering längs
Bondegatan för att därefter utvärdera huruvida en parkeringslösning ska permanentas. Detta för
det är först efter en provperiod som man med större säkerhet kan utvärdera hur påverkan på
trafikanter kommer vara. Samtidigt bör man under den perioden se över hur man kan utöver
extra övergångställen öka säkerheten ytterligare för alla oskyddade trafikanter

Ghita Sjösteen
Samhällsbyggnadschef

Diana Soldagg
Planarktiekt
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Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt till Taxe- och
avgiftsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till taxe- och avgiftsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 8 november och att ett skriftligt svar ska inkomma senast 30
oktober.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske. Nämnden ska även få
möjlighet att berätta om sin verksamhet på kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-07
Förslag på frågor
Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
Årsplan
Beslutet skickas till
Taxe-och avgiftsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-07
Handläggare

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

KS 2021/8

Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till taxe- och
avgiftsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till taxe- och avgiftsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 8 november och att ett skriftligt svar ska inkomma senast 30
oktober.
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. Det är en uppsättning standardfrågor, sedan kan
styrelsens ledamöter lägga till eller stryka frågor utifrån förslaget.
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
I enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är det av vikt att ha en kontinuerlig
dialog med övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen bör fastställa förvaltningens förslag på frågor till taxe- och
avgiftsnämnden 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 taxe- och avgiftsnämnden

Beslutet skickas till
Taxe- och avgiftsnämnden

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

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till Taxe- och avgiftsnämnden
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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Beslutad av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Askersunds kommun,
Kumla kommun, Degerfors kommun och Vingåkers kommun
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Taxe- och avgiftsnämnden
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen
Ärendenummer: 20/TAN/41

Reglemente för taxe- och
avgiftsnämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Allmänt
Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker har i avtal
kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd, kallad taxe- och
avgiftsnämnden.
Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker kommuner och gäller från och med 1
januari 2021. Reglementet ersätter tidigare reglemente.
Antaget av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2020-11-23, § 89)
Antaget av kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2020-11-11, § 152)
Antaget av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2020-11-30, § 125)
Antaget av kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2020-11-30, § 185)
Antaget av kommunfullmäktige i Kumla kommun (KF 2020-11-30, § 96)
Antaget av kommunfullmäktige i Degerfors kommun (KF 2020-11-23, § 128)
Antaget av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun (KF 2020-10-26, § 108)
Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom
kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun.
Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och
9 kap. 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL, ska mellan kommunerna tecknad
överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden.

2 § Uppgifter m.m.
Taxe- och avgiftsnämnden
1. ska fullgöra reglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen som
avtalats, vilket även inkluderar inkomstförfrågan, inkomstregistrering,
fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och
dokumentation,
2. ska fullgöra reglerade uppgifter avseende avgifter för lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade som avtalats, dock gäller detta inte för
personer med beslut om personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken,
3. ska tillämpa av fullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser,
reglementen och dylikt som ingår i nämndens ansvarsområde,
4. ska sköta debitering av enskilda och att det sker utan dröjsmål i enlighet
med fastställda regler,
5. ska följa värdkommunens rutiner för kravverksamhet.
Taxe- och avgiftsnämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter enligt
angivna lagar jämte föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra
författningar.
3
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Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som de ingående
kommunernas fullmäktige bestämt.
Nämnden ska vid behov samråda med kommunerna samt med andra
myndigheter.
Taxe- och avgiftsnämnden får väcka ärende hos fullmäktige i respektive kommun.
Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de
samverkande kommunernas övriga nämnder.
Nämnden får begära yttrande och upplysningar från övriga nämnder om det
behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter.
Taxe- och avgiftsnämnden har det övergripande ansvaret för strategiska,
operativa och verkställande frågor inom sitt uppdragsområde.
Taxe- och avgiftsnämnden ansvarar även för att
1. verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten,
2. fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan,
3. verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde,
4. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster,
5. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra
kommuner, regionen, andra offentliga organ samt föreningar och
organisationer,
6. vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och
övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för
deltagande i projektgrupper och utredningar,
7. delta i arbetet med frågor om tillgänglighet,
8. bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
9. för kommunernas räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens
ansvarsområde,
10. äga och utveckla nämndens IT-system,
11. följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som
krävs inom sitt uppdragsområde

3 § Delegering från kommunfullmäktige
Taxe- och avgiftsnämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan
kommunfullmäktige i de samverkande kommunernas särskilda godkännande
under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av
större vikt
4
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1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som
faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å
samverkanskommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning,
ingå förlikning och sluta annat ekonomiskt avtal.
2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och
motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde
och inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av
dess kommunstyrelse.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för taxe- och
avgiftsnämndens personal.

5 § Krisledning och höjd beredskap
Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive
kommuns behov.

6 § Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun är personuppgiftsbiträde för behandlingar
av personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, ekonomihantering
och nämndadministration och behandlar personuppgifter för taxe- och
avgiftsnämndens räkning i dessa avseenden.
Av bilaga till detta reglemente framgår för vilka personuppgiftsbehandlingar
kommunstyrelsen är personuppgiftsbiträde.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
Taxe- och avgiftsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden
ska två gånger per år redovisa till fullmäktige i samverkanskommunerna hur de
fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Nämnden ska vid
redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts.
Rapporteringen ska även omfatta hur verksamheten utvecklats och hur den
ekonomiska ställningen är.
Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av
fullmäktige i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de
samverkande kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
5

278

Nämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från
nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i taxeoch avgiftsnämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges
sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.
Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera
kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra
händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar.

8 § Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder. Speciell vikt ska läggas på tillgängligheten för de som är
berörda av avgiftsdebiteringen.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Sammansättning
Taxe- och avgiftsnämnden ska ha sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare som utses
av respektive kommunfullmäktige enligt följande:
Hallsberg
Laxå
Lekeberg
Askersund
Kumla
Degerfors
Vingåker

Ledamöter
1
1
1
1
1
1
1

Ersättare
1
1
1
1
1
1
1

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige
i Hallsbergs kommun för hela mandatperioden.
Värdkommunen föreslår ordförande.
Posten som vice ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning:
Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors, Vingåker, om inte kommunerna
kommer överens om annat.
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år
allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet.
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10 § Tidpunkt för sammanträden
Taxe- och avgiftsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.
Nämnden sammanträder i Hallsbergs kommun om inte nämnden själv bestämmer
annat.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om
tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om det inte finns hinder ska samråd
ske med vice ordförande.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden
bestämmer formen för kallelse.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
I de fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska behandlas efter att
kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas detta snarast.
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.

12 § Offentliga sammanträden
Taxe- och avgiftsnämnden får besluta att nämndens sammanträde ska vara
offentligt med de undantag som anges i kommunallagen.
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13 § Sammanträde på distans
Taxe- och avgiftsnämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Taxe- och avgiftsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans.

14 § Närvarorätt
Taxe- och avgiftsnämnden får medge förtroendevald, som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden, att närvara vid sammanträden för att lämna upplysningar.
Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.

15 § Presidium
Taxe- och avgiftsnämndens presidium ska bestå av ordföranden och vice
ordföranden. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att:


leda taxe- och avgiftsnämndens arbete och sammanträden,



kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,



kalla ersättare,



inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är utredda,



se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.
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17 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom
eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under längre tid. Ersättaren
fullgör samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

18 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till taxe- och avgiftsnämndens
sekreterare eller någon annan anställd vid administrativa avdelningen i Hallsbergs
kommun. Avdelningen ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne
ska tjänstgöra.

19 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in
från den kommun vars ledamot är förhindrad att delta och i andra hand från den
kommun som står närmast efter i den ordning på kommunerna som anges i 9 §
och därefter från övriga kommuner enligt samma turordning.
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.

20 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärenden får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

21 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
den tidpunkt som har fastställt för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller
vid omedelbar justering.

9
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22 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Taxe- och avgiftsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och en ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas
anslagstavlor.

23 § Delgivning
Delgivning med taxe- och avgiftsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen, eller annan anställd som nämnden beslutar.

24 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden och kontrasigneras
av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska
underteckna handlingar.

25 § Diarium och arkiv
Taxe- och avgiftsnämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

10
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Bilaga – Personuppgiftsbiträde
Kommunstyrelsen
Personaladministration
Ändamål

Personaladministrativa ändamål, såsom
rekryteringsprocess, anställning och upphörande av
anställning, systematiskt arbetsmiljöarbete,
löneöversyn, rehabilitering samt
kompetensutveckling.

Kategorier av
registrerade

Anställda

Kategorier av
personuppgifter

I huvudsak namn, adress, telefonnummer, epostadress, personnummer, anställningsuppgifter,
löneuppgifter, befattning, eventuell facktillhörighet,
anhöriguppgifter, omdömen,

Tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning i de system som används, låsta
arkiv med fysiska personakter

Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras och bevaras i
enlighet med kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.

Ekonomihantering
Ändamål

Föra kund- och leverantörsregister, administrera
användare i ekonomisystemet, attestförteckning och
delegationsbeslut. Fakturering och ta emot fakturor.
Analysera och budgetera personalkostnader.
Utbetalning till privat kontonummer m.m.

Kategorier av
registrerade

Anställda, förtroendevalda, brukare

Kategorier av
personuppgifter

Personuppgifter som förekommer är namn,
förvaltning, användar-id, kostnadsställe,
personnummer, adress, anställningsgrad,
sjukfrånvaro, semesterlön, fakturanummer,
kundnummer,

Tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i
pärm i låst förvaring.
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Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras och bevaras i
enlighet med kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.

Nämndshantering
Ändamål

Att genomföra nämndsammanträden

Kategorier av
registrerade

Anställda, förtroendevalda

Kategorier av
personuppgifter

Anställda: namn, e-postadress, telefonnummer,
befattning
Förtroendevalda: namn, e-postadress,
telefonnummer, partitillhörighet

Tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning, protokoll med handlingar i låst
förvaring.

Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras och bevaras i
enlighet med kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.
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Beslut om frågor enligt uppsikt

Redovisning av svar - informationsärende

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
12-okt Samhällsbyggnadsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden redovisar svar
på frågor

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

Socialnämnden redovisar svar på frågor

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

jan

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Vårdförbundet Sörmland

Vingåkershem och Vingåkers
kommunfastigheter redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Viadidaktnämnden

Vingåker vatten och avfall redovisar svar på
frågor

feb

mars

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på
frågor

april

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Patientnämnden

Västra Sörmlands räddningstjänsts redovisar
svar på frågor

juni

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för taxeoch avgiftsnämnden

Vårdförbundet Sörmland redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
aug Överförmyndarnämnden

Viadidaktnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Barn
okt och utbildningsnämnden

Patientnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
nov Socialnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
dec Vingåkershem och Vingåkers

Överförmyndarnämnden redovisar svar på
frågor

2022

jan

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Vingåker vatten och avfall

Barn och utbildningsnämnden redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för kulturfeb och fritidsnämnden
Socialnämnden redovisar svar på frågor
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
mars Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkershem och Vingåkers
kommunfastigheter redovisar svar på frågor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

118
(xx)

2021-06-07
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Tertialuppföljning januari- april 2021 för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2021 fastställs och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning för perioden januari-april 2021 inklusive årsprognos för helåret
2021 har sammanställts. Av rapporten framgår att kommunens ekonomiska läge
fortsatt är ansträngt, vilket inte underlättas av de konsekvenser den alltjämt pågående
corona-pandemin för med sig för den kommunala ekonomin.
För perioden januari till och med april 2021 redovisar nämnderna och finansen totalt
en positiv budgetavvikelse på +19 400 tkr. Det budgeterade resultatet för samma
period uppgår till +2 067 tkr. Detta gör att kommunens resultat per den sista april
uppgår till +21 467 tkr. Utfallet i periodens resultat per april är något förskönat då det
på några ställen hade behövt göras fler periodiseringar.

2021-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2021-12-31, tkr

2 067

6 200

Budgetavvikelse, totalt

19 400

666

Periodens/Årets resultat

21 467

6 866

Det budgeterade resultatet för helåret 2021 uppgår till +6 200 tkr. Den samlade
prognosen för budgetavvikelsen totalt uppgår till +666 tkr, vilket medför att
kommunens resultat vid årets slut i nuläget beräknas till +6 866 tkr.
I årsprognosen har kommunens medfinansiering till Vingåker Vatten och Avfall AB,
av den nya återvinningscentralen räknats in. Beloppet om 11 mkr har prognostiserats
som en kostnad inom den finansiella verksamheten och påverkar kommunens resultat.
Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni.
För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
+3 978 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ
budgetavvikelse på -13 834 tkr (se raden Totalt nämnderna i tabellen). Samtliga
nämnder prognostiserar i nuläget underskott jämfört med den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för år 2021.

Nettoavvikelse 210430, tkr
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Prognos

1 759

211231, tkr
-2 550

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

119
(xx)

2021-06-07
Nettoavvikelse 210430, tkr

Prognos

211231, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

1 372

-800

Kultur- och fritidsnämnden

74

-300

-1 745

-7 644

Socialnämnden

2 517

-2 540

Totalt nämnderna

3 978

-13 834

Finansen

15 422

14 500

Totalt kommunen

19 400

666

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-12
Uppföljning tertial januari -april 2021
Samtliga nämnders månadsrapporter för april 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-12

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2021/295

Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april 2021
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2021 fastställs och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning för perioden januari-april 2021 inklusive årsprognos för helåret
2021 har sammanställts. Av rapporten framgår att kommunens ekonomiska läge
fortsatt är ansträngt, vilket inte underlättas av de konsekvenser den alltjämt pågående
corona-pandemin för med sig för den kommunala ekonomin.
För perioden januari till och med april 2021 redovisar nämnderna och finansen totalt
en positiv budgetavvikelse på +19 400 tkr. Det budgeterade resultatet för samma
period uppgår till +2 067 tkr. Detta gör att kommunens resultat per den sista april
uppgår till +21 467 tkr. Utfallet i periodens resultat per april är något förskönat då det
på några ställen hade behövt göras fler periodiseringar.

2021-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2021-12-31, tkr

2 067

6 200

Budgetavvikelse, totalt

19 400

666

Periodens/Årets resultat

21 467

6 866

Det budgeterade resultatet för helåret 2021 uppgår till +6 200 tkr. Den samlade
prognosen för budgetavvikelsen totalt uppgår till +666 tkr, vilket medför att
kommunens resultat vid årets slut i nuläget beräknas till +6 866 tkr.
I årsprognosen har kommunens medfinansiering till Vingåker Vatten och Avfall AB,
av den nya återvinningscentralen räknats in. Beloppet om 11 mkr har prognostiserats
som en kostnad inom den finansiella verksamheten och påverkar kommunens resultat.
Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni.
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För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
+3 978 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ
budgetavvikelse på -13 834 tkr (se raden Totalt nämnderna i tabellen). Samtliga
nämnder prognostiserar i nuläget underskott jämfört med den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för år 2021.

Nettoavvikelse 210430, tkr

Prognos

211231, tkr

Kommunstyrelsen

1 759

-2 550

Samhällsbyggnadsnämnden

1 372

-800

Kultur- och fritidsnämnden

74

-300

-1 745

-7 644

Socialnämnden

2 517

-2 540

Totalt nämnderna

3 978

-13 834

Finansen

15 422

14 500

Totalt kommunen

19 400

666

Barn- och utbildningsnämnden

Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april 2021.
Information till de fackliga organisationerna lämnas den 27 maj. Tertialrapporten
fastställs av kommunfullmäktige den 21 juni.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Uppföljning av kommunens ekonomi sker kommunövergripande vid tre tillfällen
under året, i samband med tertialuppföljning för perioden januari-april, vid
delårsrapporten för perioden januari-augusti och vid årsredovisningen för helåret.
Tertialuppföljningen för perioden januari till och med april 2021 omfattar enbart den
ekonomiska uppföljningen samt årsprognos för helåret. I samband med delårsrapporten som görs för perioden januari-augusti kommer en mer omfattande
uppföljning att ske.
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Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala budgetavvikelse
vid årets slut uppgår vid tertialuppföljningen till +666 tkr. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna fortsatt kontinuerligt arbetar med och
vidtar åtgärder för att minimera de befarade underskotten och löpande under året
rapporterar det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen.
Nämnderna behöver fortsätta med att analysera utfallet för kostnader och intäkter för
att komma i ekonomisk balans senast vid innevarande mandatperiods utgång. Samtliga
nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag som leder till
att kommunen vid planperiodens slut har en ekonomi i balans. Arbetet med dessa
planer fortgår.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att tertialuppföljningen för perioden
januari-april 2021 fastställs och läggs till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett positvt resultat beräknas uppstå. Det
positiva resultatet år 2021 medför att det egna kapitalet i balansräkningen förbättras
med motsvarande belopp. Kommunfullmäktiges resultatmål om ett resultat på minst 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden ser i nuläget ut
att uppfyllas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tertialrapport Vingåkers kommun januari-april 2021
Samtliga nämnders månadsrapporter för april 2021

Beslutet skickas till
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.

Det ekonomiska läget är tufft men prognosen
för 2021 indikerar ett överskott. Nämnderna
arbetar med åtgärdsplaner för en ekonomi i
balans till planperiodens slut.
Tertialrapportens resultat bidrar till en
ekonomi i balans. Resultatmålet uppfylls.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det ekonomiska läget är tufft men prognosen för
2021 indikerar totalt sett ett positivt resultat.
Nämnderna arbetar med åtgärdsplaner för en
ekonomi i balans till planperiodens slut.

"[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]"

297

vingaker.se

10 (11
)

"[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?

Kommunens ekonomiska läge påverkar samtliga kommuninvånare.

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?

En god ekonomi i kommunen kommer alla medborgare till del.
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Inledning
Uppföljning tertial 1 för perioden januari-april 2021 är kommunens första samlade ekonomiska
redovisning för innevarande år. Här redovisas hur budgetföljsamheten ser ut för årets första fyra
månader samt vilket prognostiserat resultat som förväntas vid årets slut.
Kommunen har ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge. Samtliga nämnder arbetar med åtgärdsplaner för
en ekonomi i balans till utgången av mandatperioden (2022).

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen/Ekonomienheten
Elin Höghielm
Ekonomichef
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Ekonomisk analys
Periodens resultat och årsprognos
För perioden januari till och med april 2021 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på +19 400 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till +2 067 tkr.
Detta gör att kommunens resultat per den sista april uppgår till +21 467 tkr. Utfallet i periodens
resultat per april är något förskönat då det på några ställen hade behövt göras fler periodiseringar.

2021-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2021-12-31, tkr

2 067

6 200

Budgetavvikelse, totalt

19 400

666

Periodens/Årets resultat

21 467

6 866

Det budgeterade resultatet för helåret 2021 uppgår till +6 200 tkr. Den samlade prognosen för
budgetavvikelsen totalt uppgår till +666 tkr, vilket medför att kommunens resultat vid årets slut i
nuläget beräknas till +6 866 tkr.
I årsprognosen har kommunens medfinansiering till Vingåker Vatten och Avfall AB, av den nya
återvinningscentralen räknats in. Beloppet om 11 mkr har prognostiserats som en kostnad inom den
finansiella verksamheten och påverkar kommunens resultat. Beslut fattas av kommunfullmäktige i
juni.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna efter perioden januari till och med april 2021 en
positiv budgetavvikelse på +3 978 tkr. Se tabellen nedan. Den finansiella verksamhetens
budgetavvikelse för samma period uppgår till +15 422 tkr, vilket gör att den totala budgetavvikelsen
per den sista april uppgår till +19 400 tkr. Utfallet är något förskönat då det på några ställen hade
behövt göras fler periodiseringar.
Samtliga nämnder har lämnat sina årsprognoser och de medför i nuläget att en negativ budgetavvikelse
på -13 834 tkr förväntas uppstå. För den finansiella verksamheten uppgår årsprognosen till +14 500 tkr
i nuläget. Kommunens totala prognos för budgetavvikelsen vid årets slut uppgår därmed till +666 tkr.

Nettoavvikelse 2021-04-30, tkr

Prognos 2021-12-31, tkr

Kommunstyrelsen

1 759

-2 550

Samhällsbyggnadsnämnden

1 372

-800

Kultur- och fritidsnämnden

74

-300

-1 745

-7 644

Socialnämnden

2 517

-2 540

Totalt nämnderna

3 978

-13 834

Finansen

15 422

14 500

Totalt kommunen

19 400

666

Barn- och utbildningsnämnden

4

303

Nedan kommenteras större budgetavvikelser samt årsprognos för kommunstyrelsen, nämnderna och
finansen.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar per 30 april ett överskott mot budget på +1 759 tkr. Prognosen för hela år
2021 pekar på -2 250 tkr och i den summan ingår projektet "Kompetensbehov näringsliv" med
-1 200 tkr, vilket inte är budgeterat.
Kommunstyrelsens verksamheter består av politik, kommunledningsadministration,
kommunikationsenheten. ekonomienheten, HR-enheten och Kultur & samhällsbyggnadsenheten.
Det positiva utfallet förklaras med att dels området politik är bättre än budget. Bland annat har posten
till oförutsedda kostnader knappt utnyttjats, vilket ger ett överskott på knappt 700 tkr.
Kommunens andel av kollektivtrafikens positiva resultat för 2020 har utbetalats under år 2021 och har
bidragit till ett överskott på drygt 260 tkr.
Den tekniska enheten har en positiv avvikelse på 500 tkr. Detta beror på att kostnader för snöröjning
och skötsel av grönytor inte är periodiserade.
Resterande del av överskottet beror bland annat på sjukskrivningar och allmän återhållsamhet.
Pandemin har gjort att all verksamhet inte har kunnat utföras i den utsträckning som har planerats.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens utfall per 30 april jämfört med budget är +1 372 tkr. Prognos för hela år
2021 är -800 tkr. Det positiva utfallet kan främst kopplas till att antalet bygglovsärenden har genererat
relativt stora intäkter, men då det ännu är tidigt på året är det inte säkert att detta blir en bestående
trend.
Fakturering till privata exploatörer av detaljplanen för Slottsområdet har genomförts. Dock återstår
fortfarande ett antal utredningar och konsultarbeten. Under sommaren planeras även ett projekt
kopplat till centrumutveckling och översiktsplanen som beräknas kosta 200 tkr.
Inom miljö är årsdebiteringarna inte helt periodiserade, vilket gör att hela intäkten redovisas i
perioden, men skulle ha fördelats jämnt över året.. Dessutom är personalkostnader lägre på grund av
föräldraledighet och vakanser.
Kostnaderna för bostadsanpassning har hittills följt budget, men ett större ärende är under
handläggning, varvid enheten troligtvis kommer gå med underskott även 2021.
Kultur- och fritidsnämnden
Utfallet för kultur- och fritidsnämnden per 30 april jämfört med budget är +74 tkr. Prognosen för hela
år 2021 pekar på ett underskott med -300 tkr.
Badhuset har tvingats hålla stängt, men har något mindre utgifter vilket inte gör glappet så stort.
Fritidsgården har dubbla hyror (gamla och nya lokaler) och Slottets intäkter har inte inkommit.
Främst är det föreningsbidrag som ännu inte är utbetalda och som ger en positiv avvikelse, vilket gör
att nämndens netto håller budget.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens utfall jämfört med budget uppgår till -1 745 tkr per sista april.
Årsprognosen beräknas till -7 644 tkr.
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är cirka
500 tkr dyrare än budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med
1 600 tkr på grund av för höga personalkostnader.
Prognosen för helåret på -7 644 tkr beror på att de enheter som har för höga personalkostnader inte kan
korrigera detta förrän till hösten. Särskolan prognostiserar -1 756 tkr på grund av att antal inskrivna
elever i särskolan är högre än budgeterat. Ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt ökade
kostnader för inköp av ny lärplattform gör att kansliet prognostiserar -1 500 tkr. Gymnasieskolan får
cirka 10 elever fler till hösten, vilket ökar kostnaderna med -1 200 tkr.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett överskott på +2 517 tkr jämfört med budget per den 30 april.
Årsprognosen medför däremot ett underskott på -2 540 tkr vid årets slut. Jämfört med behov och den
politiska beställningen är socialnämndens verksamhet underfinansierad med cirka 50 miljoner kronor.
Detta förklarar såväl den negativa prognosen som att alla mål inte nås. Att ett positivt resultat så här
långt vänds i en negativ prognos beror i huvudsak på att nämnden i och med semestervikariat i princip
har lönekostnader för en hel extra månad framför sig. En stark varning för att statsbidraget på 4,5
miljoner kronor till äldreomsorgen kan komma att behöva återbetalas om inte nämnden kraftigt ökar
sitt underskott.
Prognosen bygger på att återsökning nummer tre för pandemikostnader godkänns med 1,8 miljoner
kronor. Underskottet beror i huvudsak på den ingående underfinansieringen.
Finansen
Totalt redovisar den finansiella verksamheten en positiv budgetavvikelse på +15,4 mkr efter årets
första fyra månader. Årsprognosen innebär i nuläget att en positiv avvikelse på 14,5 mkr jämfört med
budget beräknas uppstå. I årsprognosen har kommunens medfinansiering på 11,0 av den nya
återvinningscentralen räknats med som en kostnad och påverkar kommunens resultat.
Skatter och generella statsbidrag – den senaste skatteunderlagsprognosen i maj från SKR (cirkulär
21:20,) innebär ett bättre utfall än budgeterat med 12,7 mkr totalt sett för år 2021. En del av
förbättringen hänger samman med att befolkningssiffran per den 1 november 2020 blev 28 personer
bättre än vad budgeten är beräknad på. Av tabellen nedan framgår de olika delposternas utfall,
budgeterat belopp samt budgetavvikelse.

Alla belopp i tkr
Befolkningsunderlag

År 2021

Beslutad budget,
KF nov-20

Avvikelse utfall budget

9 153 personer

9 125 personer

+28 personer

Skatteintäkter

401 875

389 531

12 344

Generella statsbidrag och utjämning

228 683

228 365

318

Summa

630 558

617 896

12 662

1 978

1 978

0

632 536

619 874

12 662

Bidrag högt flyktingmottagande
TOTALT
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När det gäller utfallet för kommunens skatteintäkter förväntas de öka med hela 12,3 mkr under 2021,
vilket till stor del hänger samman med återhämningen av den nationella ekonomin i samhället i stort.
De generella statsbidragen beräknas endast bli 0,3 mkr högre än budgeterat. Totalt ger skatteintäkter
och generella statsbidrag ett bättre utfall än budgeterat med knappt 12,7 mkr.
Kostnaderna för pensioner beräknas i nuläget, med den senaste pensionsskuldsprognosen, medföra ett
överskott på 5,0 mkr. Osäkerhet råder kring hur stor påverkan de nya livslängdsantagandena kommer
att få på kommunens kostnader framöver. Förlängda livslängdsantaganden betyder att kommunens
pensionsskuld ökar då individerna ska erhålla pensionsutbetalningar under fler år framåt. I samband
med delårsrapporten i augusti erhåller kommunen nästa pensionsskuldsprognos, vilken kommer att
ligga till grund för budget 2022 och framåt.
Inom den finansiella verksamheten finns en buffert budgeterad på totalt 5,0 mkr. Bufferten hanteras av
kommunstyrelsen och kommer främst att nyttjas för kostnader som hänger samman med den alltjämt
pågående corona-pandemin, exempelvis de åtgärder fullmäktige beslutat om för att stötta det lokala
näringslivet och lokala föreningar. I samband med tertialrapporten har ännu inte några medel nyttjats,
årsprognosen beräknas därför till +5,0 mkr.
Kommunens medfinansiering av Vingåker Vatten och Avfall ABs nybyggnation av
återvinningscentral kommer att medföra en kostnad på 11 mkr. Beslut fattas av kommunfullmäktige i
juni. Kostnaden är medräknad i finansens prognos och påverkar kommunens resultat.
Finansen har också tillgodoräknats intäkter från utdelning från AB Vingåkershem, reavinster vid
fastighetsförsäljningar samt sjuklöneersättningar.
Övriga poster inom den finansiella verksamheten följer i stort fastställd budget.
Investeringar
Kommunstyrelsen har för år 2021 ett budgeterat beslut på investeringar om totalt 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
som uppgår till 9 145 tkr. 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.
Kommunfullmäktige har också beslutat om investeringar med synnerliga skäl (där upplåning kan bli
aktuell för finansiering) och som kommunstyrelsen bevakar. Extra asfalteringsåtgärder på totalt
12 914 tkr under fyra år med 3 228 tkr per år, samt Infrastruktur Baggetorp (Sjögölet) med 9 000 tkr.
Dessutom återstår resterande belopp för Slottskoleprojektet med 3 517 tkr som är kopplat till den nya
fritidsgården och som hittills belastat år 2021 med 42 tkr. Till detta finns ett ärende om
investeringsåtgärder vid Vingåkersån som kommunfullmäktige förväntas hantera på sitt sammanträde i
juni. Investeringsbeloppet uppgår till 17,5 mkr och föreslås som investering med synnerliga skäl.
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1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall
Apr 2021

Ack budget
Apr 2021

Avvikelse
mot budget
Apr 2021

Årsbudget
Apr 2021

Prognos Apr
2021

34 390

36 149

1 759

108 426

-2 550

Politik

2 191

3 019

828

9 056

-1 100

Kommunledningsadministration

1 957

1 770

-188

5 308

-1 250

Kommunikationsenheten

4 908

5 266

357

15 794

0

12 751

13 446

695

40 329

300

HR-enheten

2 771

2 905

134

8 712

100

Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

9 812

9 744

-68

29 227

-600

Ekonomienheten

Totalt visar kommunstyrelsens förvaltning + 1 759 tkr jämfört med budget. Prognosen pekar på
- 2 250 tkr och i den summan ingår projektet "Kompetensbehov näringsliv" med - 1 200 tkr, vilket
inte är budgeterat.
Politik visar ett utfall jämfört med budget + 828 kr. Årsprognos - 1 100 tkr
Projektet "Kompetensbehov näringsliv" har ingen budget. Kostnader tom april är -423 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 + 126 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelse Budget avvikelse. + 168 tkr.
Revision visar en budgetavvikelse på + 138 tkr.
Valnämnd Budgetavvikelse + 3 tkr. Medel finns budgeterade för eventuella arvoden och det som
måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 149 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 249 tkr kvar att besluta om.
Kommunledningsadministration utfall jämfört med budget är -188 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 april 2021 för näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa är + 123 tkr.
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Budgetavvikelse för ferieanställda är + 47 tkr, men pekar mot ett överskott på + 350 tkr.
Kommunchefens budgetavvikelse är -358 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 +357 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 -47 tkr. Här ingår bl.a. alla personalkostnader inom enheten.
Kommunikation. Utfall + 88 tkr. Här återfinns marknadsföringskostnader, VFD, webbdrift mm
Nämndservice. Utfall + 50 tkr. Här finns bl a kostnader för frakt, sekretesstunnor, kaffe och
passerhantering.
IT. Utfall + 207 tkr. Den central IT-driften.
Telefoni. Utfall + 60 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 256 tkr.
Ekonomienheten redovisar totalt inklusive bidrag och avgifter efter mars ett utfall på + 695 tkr
jämfört med budget. Årsprognosen pekar på + 300 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar. Ekonomi- och upphandling samt Bidrag och avgifter
Se nedanstående områden/ansvar:
Ekonomichef. Utfallet är -28 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 startat under våren.
Ekonomienheten. Utfallet jämfört med budget är +45 tkr, kostnader för löneökningar tillkommer från
och med april. Årsprognos 0 tkr.
Upphandling. Utfallet är + 94 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 + 111 tkr. Prognos 50 tkr.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 584 tkr. Hittills inga indikationer på några andra kostnader än i
enlighet med budget. I denna del hanteras kommunens kostnader för de olika vatten- och
vattenvårdsförbund som kommunen är medlem i. Beroende på hur höga eller låga vattenflöden som
uppstår varierar de kostnader som hänger samman med Vingåkers åtagande. Kostnaderna för
kommunbidrag till VSR och Viadidakt följer budget. För den allmänna kollektivtrafiken har
slutregleringen för år 2020 gett Vingåker en intäkt på 261 tkr. Total prognos för Bidrag och avgifter
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uppgår till +250 tkr.
HR redovisar en avvikelse mot budget med + 134 tkr. Årsprognos för HR-enheten är + 100 tkr.
De fackliga kostnaderna är högre än budgeterat på grund av pandemin, framförallt Kommunal har
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 282 tkr. Rehabprojektet
ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.
Område Kultur &samhällsbyggnad visar ett utfall jämfört med budget med -68 tkr.
Årsprognosen är -600 tkr jämfört med budget.
Prognosen beror framförallt på minskade försäljningsintäkter på Mat & Måltider.
Mat & Måltider har gjort besparingar motsvarande 4,2 mkr sedan 2019, men behöver göra ytterligare
åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut. Åtgärder som ett centralt kemlager, minskad
administration och en anpassad servicenivå och ambitionsnivå ska bidra till ett minskat underskott.
Att enheten brottas med så stora besparingskrav beror förutom på ökade hyror, löner och
livsmedelspriser, på minskade intäkter. En stor del av intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun
inte längre producerar Katrineholms och Flens matlådor. Men även dem interna intäkterna har minskat
till följd av övriga förvaltningars besparingskrav, minskat elevantal i grundskolan och äldre på särskilt
boende samt intäktsbortfall till följd av Corona. Åtgärder har genomförts med minskad bemanning i
alla kök med fler än en medarbetare och förändringar i menyn har minskat livsmedelskostnaderna.
Tekniska enheten har en positiv avvikelse på 500 tkr. Detta beror på att kostnader för snöröjning och
skötsel av grönytor inte är periodiserade. Men prognosen på året pekar på ett nollresultat. Många
investeringsprojekt har påbörjats under våren och kommer vara färdiga under försommaren.
Upprustningen av lekparker beräknas bli 150 tkr dyrare än budgeterat p.g.a. ökade
markarbeteskostnader. Kostnaderna har dock kunnat omfördelas från andra investeringsprojekt.
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
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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

462

190

1 400

160
1 400

Inventarier, konferenser,
slottet mm

120

22

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

140

Tekniskas område
(maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

2 850

Parker & rekreatinsområden
(lek, bad, park &
utsmyckning

2 250

172

98

2 078

Trygghetsvandringar

200

200

Kök och restauranger

150

150

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

100

Infrastruktur Brene
TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

11 410

693

-693

1 132

10 278

KF har också beslutat om investeringar synnerliga skäl och som kommunstyrelsen bevakar
Extra asfalt 12 914 tkr under fyra år med 3 228 tkr per år, samt Infrastruktur Baggetorp (Sjögölet) med
9 000 tkr.
Dessutom återstår resterande belopp för Slottskolprojektet med 3 517 tkr som är kopplat till den nya
fritidsgården och som hittills belastat år 2021 med 42 tkr.
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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

891

32 502

0

26 002

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

-179

-281

-281

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

0

185

0

289

-33

256

0

-27

2 134

0

331

0
0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

100730
Kommunikationsprojektet

100752 Sociek utveck
kommuner

0

2161

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

331

100761örstudie byahus
Läppe

-186

-71

-257

100762 Bubblan

0

-590

571

-19

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

229

0

229

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

714

-432

282

0

SUMMA

6 500

38 134

704

38 838

0

Kommentar
prognos

Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.

35 508

7
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SBN/162

Tertialrapport 2021
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapporteringen och överlämnar den
till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har en total avvikelse mot budget med + 1
372 tkr ( +572 tkr justerat resultat) varav
Den politiska nämndens avvikelse mot budget + 22 tkr
Inget nämndsammanträde i april genererar ett litet överskott.

Områdeschef avvikelse mot budget -245 tkr
Konsultkostnader för utveckling av Geosecma är inte budgeterad, men är en
förutsättning för nämndens arbete.

Bostadsanpassning har en avvikelse på +61 tkr
Tidigare år har kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen varit hög. En
utredning av kostnader och rutiner har genomförts. Att effektivare rutiner till fullo kan
täcka upp de negativa avvikelser som verksamheten regelmässigt uppvisar är dock inte
troligt. Det är svårt att prognostisera Bostadsanpassningen men ett större ärende är
under handläggning, varvid enheten troligtvis kommer gå med underskott även 2021.
Planering har en positiv avvikelse på + 593 tkr ( + 193 tkr)
Fakturering till privata exploatörer av detaljplanen Slottsområdet har fakturerats. Dock
återstår fortfarande ett antal utredningar och konsultarbeten. Under sommaren planeras
även ett projekt kopplat till centrum utveckling och översiktsplanen som beräknas
kosta 200 tkr.

Bygg har en avvikelse på +253 tkr
Antalet bygglovsärenden har under perioden januari till april uppgått till 33. Under
motsvarande period föregående år uppgick antalet bygglov till 12. Detta har
genererat relativt stora intäkter, men då det ännu är tidigt på året är det inte säkert att
detta blir en bestående trend.
Miljöverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med+ 688 tkr.(+ 288 tkr)
Den positiva avvikelsen beror på att årsdebiteringarna inte har periodiserats
(Försämrar resultatet med 400 tkr) samt på lägre personalkostnader på grund av
föräldraledighet och vakanser.

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-10
Tertialrapporten

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Plats och tid
Kommunhuset Hjälmaren och Teams, tisdag den 9 februari kl. 16.00 - 17.45

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Oavidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Inger Lindfors (S) §§ 32-51
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (SO)
Kjell Stenberg§§ 52-59

Kjell Stenberg (S) §§ 32-51
Håkan Persson (S)
Björn Hvithammar (V)
Leif Eriksson (KO)

Övriga deltagare
Susanne Jaktlund, Tf samhällsbyggnadschef
Pontus Lindberg, gruppchef för miljö
Erik Olsson, gruppchef bygg
Tony Ljungberg byggnadsinspektör §§ 32-51
Josefin Frank, sekreterare

·, .
Deltagare på distans
Kjell Stenberg (S), Roger Larsson (M), vice ordförande, Håkan Persson (S)
Pierre Andersson (S), Björn Hvithammar (V), Tor-Leif Thuresson (S), Leif Eriksson (KO)
Inger Lindfors (S), Pierre Szabo (M), Per-Erik Eriksson (SO)
Vid uppropet intygade samtliga att det inte fanns utomstående personer i närheten som hade möjlighet
att överhöra nämndens överläggningar

Paragrafer

32-59

Justering

2021-05-25

Sekreterare

Ordförande

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-27

Datum för anslagsnedtagande

2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande

316

Tertialrapport april 2021
Samhällsbyggnadsnämnden

1

317

1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Samhällsbyggnadsnämnden

Ack utfall
april 2021

Bostadsanpassning
Miljö

Årsbudget

Prognos apr
2021

1 679

1 372

6 715

-800

69

91

22

273

0

493

249

-245

746

-500

11

604

593

1812

200

-126

127

253

468

300

566

410

-157

1229

-1000

-120

568

688

2 273

200

Planering
Bygg

Avvikelse
mot budget
april 2021

307

Nämnden
Övergripande samhällsbyggnad

Ack budget
april 2021

Samhällsbyggnadsnämnden har en total avvikelse mot budget med + 1 372 tkr (+572 tkr justerat resultat).
varav
Den politiska nämndens avvikelse mot budget + 22 tkr
Inget nämndsammanträde i april genererar ett litet överskott.
Områdeschef avvikelse mot budget -245 tkr
Konsultkostnader för utveckling av Geosecma är inte budgeterad, men är en förutsättning för nämndens arbete.
Bostadsanpassning har en avvikelse på +61 tkr
Tidigare år har kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen varit hög. En utredning av kostnader och rutiner
har genomförts. Att effektivare rutiner till fullo kan täcka upp de negativa avvikelser som verksamheten
regelmässigt uppvisar är dock inte troligt. Det är svårt att prognostisera Bostadsanpassningen men ett större
ärende är under handläggning, varvid enheten troligtvis kommer gå med underskott även 2021.
Planering har en positiv avvikelse på + 593 tkr (+ 193 tkr)
Fakturering till privata exploatörer av detaljplanen Slottsområdet har fakturerats. Dock återstår fortfarande ett
antal utredningar och konsultarbeten. Under sommaren planeras även ett projekt kopplat till centrumutveckling
och översiktsplanen som beräknas kosta 200 tkr.
Bygg har en avvikelse på +253 tkr
Antalet bygglovsärenden har under perioden januari till april uppgått till 33. Under motsvarande period föregående
år uppgick antalet bygglov till 12. Detta har genererat relativt stora intäkter, men då det ännu är tidigt på året är
det inte säkert att detta blir en bestående trend.
Miljöverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med + 688 tkr. (+ 288 tkr)
Den positiva avvikelsen beror på att årsdebiteringarna inte har periodiserats (Försämrar resultatet med 400
tkr) samt på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och vakanser.
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Budget och prognos första tertialen 2021
Kultur och fritidsnämndens beslut
1. Kultur och fritidsnämnden

godkänner tertialrapporten och överlämnar den till

kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Även om vi går mot ljusare tiderna får vi lida av följderna från pandemin.
Under tertialen har badhuset, biblioteket och Säfstaholms slott hållit stängt.
Intäktsbortfallet är stort så även om verksamheterna sparat i den mån det gått, pekar
prognosen negativt. Om vi inom en snar framtid kan öppna igen tror vi med tillförsikt
på bättre resultat i slutet av året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-06
Tertialen
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

~ g;~

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

33 (61)

Tid och plats
Torsdagen den 20 maj 2020 kl. 17.00 - 19.15 via Teams och i sammanträdesrummet
Hjälmaren och på kommunhuset i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S), ordf.
Anna Lejon (M), vice ordf.
Jonathan Andersson (S)
Aziz Jaali (S)
Hans Jonsson (SO)

Aziz Jaali (S)
Marie Janson (C)
Anders Larsson (M)
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare
Elin Pettersson, kultur och fritidschef
Josefin Frank, sekreterare
Deltagare på distans
Aziz Jaali (S), Anna Lejon (M), vice ordf., Marie Janson (C)
Jonathan Andersson (S), Anders Larsson (M), Aziz Jaali (S), Louise Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO)

Paragrafer

26 - 43

Justering

2021-05-25

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anna Lejon
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1 Översikt över verksamhetens utveckling

volym

2017

2018

2019

2020

2021

Antal badande

45 786

40982

50849

28877

44000

Antal besök
biblioteket

58515

61397

61397

54696

60000

antal utlån
biblioteket

49884

47441

46934

37890

52000

antal program
biblioteket

104

165

200

222

170

0

10000

9000

12000

0

1000

20000

10

100

22

24

Antal besök
fritidsgården
antal besök
slottet

8761

10000

antal aktiviteter

0

0

antal
bidragsrättigade
föreingar

27

24

200101 200831

21

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
Verksamheterna har till stor del varit stängda och personalen har stöttat upp i varandras verksamheter
och nom Barn- och utbildning.
•
•
•
•
•
•
•

Badet fortsatt stängt på grund av pandemi.
Badhuset har investerat i klättervägg för att locka besökare under sommaren.
Biblioteket har varit helt stängt pga ombyggnation i biblioteksbyggnaden
Biblioteket bygger om personalutrymmen och förbereder för meröppet.
Fritidsgården öppen som vanllit och har lagt mycket tid på utomhusaktiviteter.
Jobbat i andra enheter
Slottet har stängt.

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

3
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anställda i förbättringar av verksamheten.
Föreningsstöd
Vi lovar att
•
•
•
•
•

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

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

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

Badhus
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•

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

Fritidsgård
Vi lovar att
•
•
•
•

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

Säfstaholms slott och slottspark
Vi lovar att
•
•
•

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

Internkontroll 2020

4
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Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och övrig
personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Verkställda beslut-riskfaktor 6
Kultur- och fritidsnämnden skall senast januari månads utgång 2021 gå igenom föregående års beslut
för att kontrollera att beslut verkställts och att vilande frågor aktualiseras.
Diarieföring-riskfaktor 6
Senast i december 2020 skall kontroll göras att ankommande skrivelser, och e-post diarieförs enligt
gällande bestämmelser.
Kontanthantering-riskfaktor 9
Vid ett tillfälle under året skall stickprov göras på någon av enheternas kassahantering/redovisning.
Provtagning badhuset-riskfaktor 8
Senast i december 2020 skall kontroll göras att vattenprovtagning på badhuset sköts enligt gällande
föreskrifter.
Kultur- och fritidschefen är ansvarig för alla delar av denna internkontrollplan.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Det är ett ansträngt läge.
Både badhuset och slott är stängt vilket inte genererar de periodiserade intagens enligt planerat.
Badhuset kommer hålla öppet hela sommaren för att locka till sig besökare och med hopp om att öka
intäkterna. Slottet kommer hålla öppet varje dag under sommaren, men med tydliga restriktioner, även
det med hopp om att öka intäkterna.
Fritidsgården betalar fortfarande hyra för den gamla fritidsgården vilket påverkar resultatet negativt.
Badhuset har inte anställt ny badmästare utan håller nere personalkostnaderna.
På fritidsgården är en personal långtidssjukskriven och ingen är ersättare har satts in vilket påverkar
ekonomin.
4.1

Måluppföljning

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

4.1.1.1.1 Nämndmål: Ekonomi inom rambudget

5
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4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

4.1.2.1.1 Nämndmål: kostnadsfri simundervisning åk 0-9

4.1.2.1.2 Nämndmål: Säfstaholmsslott utbildning

Analys
Utbildnings programmet är färdigt och beräknas lanseras i maj.
4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

4.1.3.1.1 Nämndmål: Antal barn i föreningslivet ska öka utan att kvaliteten äventyras

Analys
Antalet medlemmar i ungdomsföreningar har minskat med 35% de senaste två åren.
Antalet sammankomster har minskat med 11 % sedan förra året.
4.1.3.1.2 Nämndmål: Antalet badande i badhuset ska öka utan att äventyra kvaliteten

Analys
Badhuset är stängt
4.1.3.1.3 Nämndmål: Antalet besök av tjejer på fritidsgården ska öka

4.1.3.1.4 Nämndmål: Barnkonventionen

4.1.3.1.5 Nämndmål: Biblioteket är tillgängligt för alla

6
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Analys
Biblioteket är öppet men inte för besök
4.1.3.1.6 Nämndmål: Hygieniskt och miljömedvetet badhus

4.1.3.1.7 Nämndmål: positiv, demokratisk och drogfri fritidsgård

4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

4.1.4.1.1 Nämndmål: Antalet digitala arrangemang ska öka på biblioteket

4.1.4.1.2 Nämndmål: antalet besök på Säfstaholms slott

Analys
Säfstaholms slott är stängt
4.1.4.1.3 Nämndmål: Kostnadsfria E- medier

4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Apr 2021

Ack budget
Apr 2021

Avvikelse
mot budget
Apr 2021

Årsbudget
Apr 2021

Kultur- och fritidsnämnden

5 355

5 430

74

16 286

Bad

1 145

995

-150

2 985

Bibliotek

1 295

1 332

37

3 995

980

828

-151

2 484

1 066

966

-100

2 898

Fritidsgård
Slottet

Prognos Apr
2021
0

Det positiva resultatet beror främst på att inte föreningsbidraget delats ut och allmänt lägre
administrativa kostnader.
Prognos: - 300 000 kr
Badhuset- Utfallet beror på att badhuset är stängt. Något mindre utgifter vilket inte gör glappet så
stort. Ingen ny badmästare har anställts.
Biblioteket- Utfallet beror på att lägre utgifter och färre evenemang.
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Fritidsgården- beror på dubbla hyror
Slottet- Utfallet beror på att intäkter och utgifter är periodiserade och inte intäkter har inkommit.

5 Väsentliga personalförhållanden

•
•
•
•

Avvaktar med nyanställning på badhuset.
Gravid personal erbjuds andra arbetsuppgifter då de är i riskgrupp under pandemin
Personalen är flexibel och har arbetat på andra enheter
Behöver timanställd personal vissa tider när vi öppnar badet

•

Personal sjukskriven på fritidsgården, tim anställer för vissa tider.

6 Förväntad utveckling
Det ser ljusare ut.
Trots en prognos som pekar på ett minusresultats ser personalen ljust på framtiden och har stort hopp
till att få öppna verksamheterna inom kort. Förberedelser inför sommaren utställningar,
sommarlovsprogram och övrig verksamhet är i full gång. Stort fokus kommer vara på aktiviteter
utomhus.
I likhet med tidigare år kommer vi erbjuda aktiviteter i hela Vingåkersbygden, men i år utvidgar vi
verksamheten och samarbetar med Fritidbanken.
Generation Pep och Fritidsbanken står tillsammans bakom den nya satsningen Fritidsbanken Pep Up,
en mobil fritidsbank där barn och unga, och även vuxna, kan låna utrustning för att testa på olika
fritidsaktiviteter.
Aktivitetsrundor längs med Båsenberga och Högsjö elljusspår. Längs med spåren finns 12 skyltar med
aktiviteter att göra för vuxna och barn.
Är det Sveriges längsta hopphage? En hopphage som är 170 meter lång kommer målas längs med
Köpmangatan
Badhuset fortsätter vara stängt första halvan av maj men planerar för att öppna den 17 maj. Badhuset
planerar för att ha öppet badet i sommar med ändrade öppettider och erbjuda simmärkestagning både
inom- och utomhus
Alla elever i Vingåkers kommun åk 1-9 kan från skolavslutningen och 3 veckor framåt hämta ut ett
klippkort/presentkort/lott från Säfstaholms slott.
Kortet gäller på;
Badhuset- kostnadsfritt simmärke hela sommaren
Säfstaholms slott- Skapa en toalettbomb (som doftar gott)
Fritidsgården- Spring hinderbanan och få en aktivitetssak (ex metspö, fotboll, freebee)
Biblioteket- Hörlurar och info om Bibblio dvs ljudböcker)

8

328

Glass- Alla barn som lämnar in kortet får en glass på utnämnda stället (näringslivansvarig håller i
frågan). En guldkant i vardagen för flera av kommunens barn vilket vi vill bidra till.
Alla barn som deltar på en aktivitet är med i en utlottning av en bärbar dator från Digidelcenter och
andra bra saker till skolstarten (ju fler aktiviteter man deltar i desto större chans till vinst.)
Under majmånad kommer vi att planerar slottets personal att bygga sommarens stora utställningen
"Smells like art" som ska ha vernissage 18 juni. Vi jobbar även på att hitta olika evenemang som ska
kunna genomföras även om det fortsatt kommer att vara restriktioner. Vi planerar att jobba med ett
slotssytem där man som besökare ska kunna boka in sig på visningar på slottet.
I början på maj öppnar biblioteket för uthämtning av böcker igen. Tyvärr kan de inte hålla öppet pga
att vi inte har någon ventilation i lokalerna förrän efter midsommar, då ombyggnationen av
biblioteksbyggnaden förväntas vara klart.
Inom kort kommer ombyggnationen av bibliotekslokalen påbörjas. Kontorslokalerna flyttar ner till
källaren och vi får en större yta för besökare på biblioteket. I samband med ombyggnationen
förbereds för ett meröppet bibliotek.
Vingåkers kommun har blivit beviljade 500 000 kr i statliga medel för lovverksamheter och Kultur
och fritid inväntar svar på två ansningar från Kulturrådet. den en behandlar verksamheterna på slottet
och inställda museiverksamheten och den andra berör stärkta bibliotek.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

Utfall
210415

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

467

478

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

728

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

279

268

272

283

312

310

295

Fritidshem

300

363

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

210

199

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

36

45

51

67

53

21

22

Grundsärskola

19

21

Gymnasiesärskola

10

Gymnasiet

389

392

390

380

i.u

i.u

i.u

Kulturskolan

290

350

•

Antal barn i förskolan är något lägre än budgeterat. En anledning är att vårdnadshavare skjutit
upp inskolningen på grund av pandemin.

•

Elevantalet har ökat i årskurs 7-9, men minskat i fritidshemmet. En anledning kan vara att
många arbetar hemifrån och inte behöver fritidshemsplats.
Elever i friskolor och andra kommuner är något högre än budgeterat.
Antal kursplatser i Kulturskolan har minskat jämfört med höstterminen. Anledningen är att
gruppaktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

•
•

Elevantalet rör ständigt på sig med in- och utflyttning samt elever som byter till eller ifrån våra
skolor.
Behörighet i våra verksamheter ( i procent)
Verksamhet

20/21

19/20

18/19

Förskolan

44,8

42,0

45,0

Grundskolan

75,0

79,4

73,3

Behörigheten ligger ganska konstant i våra verksamheter. Vi har svårigheter att rekrytera behörig
personal i vissa ämnen och till vissa enheter.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under våren. Både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har haft distansundervisning med 2
årskurser och 1 årskurs i skolan efter ett rullande schema. Det finns en oro för hur detta år har påverkat
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elevernas lärande.
Förskolan har periodvis vädjat om att 15-timmars barnen hålls hemma för att få frisk personal att räcka
till.
Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen för den
närvarande personalen negativt.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i Kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021.
Förslag till beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn går upp till Kommunfullmäktige i juni.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•
•
•
•

•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden genom
ett gemensamt arbete mellan nämndens ordförande och förvaltningsledningen.
Verksamheternas kvalitetsredovisning ligger till grund för nämndens mål
Alla verksamheter bryter i sin tur ned nämndens mål till egna verksamhetsmål och skapar
aktiviteter och processer som styr mot dessa
Uppföljning av aktiviteter och processer sker i nuläget främst vid läsårsslut, men under
kommande läsår kommer alla chefer inom BoU att arbeta i Stratsys med mål- och
resultatstyrning. Uppföljning och utvärdering planeras in i årshjul med regelbundenhet under
hela läsåret för att tydligare och tidigare ha kontroll på att vi styr åt rätt håll.
Uppföljning och utvärdering skall ske tillsammans med personal

Intern kontroll
•
•
•
•
•

Förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg samt alla chefer gjorde en riskanalys över
områden som bedömdes som viktiga att tydligt följa upp
De områden vi kom fram till var hög frånvaro (elever och personal), kränkningar, det sociala
klimatet och inkluderande undervisning
En internkontrollplan togs fram där riskerna beskrivs samt förslag på uppföljningsmetoder.
Alla chefer följer upp de fyra områdena tillsammans med sin personal fyra gånger under året.
Kanslichef sammanställer internkontrollen i slutet av året för redovisning till nämnden.
Uppföljningarna är inlagda i våra årshjul

4 Uppföljning av övergripande mål samt nämndmålen
Det ekonomiska målet - en ekonomi i balans - är inte uppnått. Flera enheter gick in i 2021 med för
höga personalkostnader. Åtgärder kan inte genomföras förrän till hösten då obehörig personal är
anställda per läsår. Kostnader för köp av huvudverksamhet är dyrare än budgeterat och särskolan har
fler elever än budgeterat.
Under tertial 1 har värdegrundsmålen följts upp, bl a med en enkät till elever, pedagoger och
vårdnadshavare. Dessa mål är delvis uppnådda. Barn och elever trivs bra i våra verksamheter även om
det finns områden där fortsatta insatser behövs.
Kunskapsmålen följs upp efter läsårets slut.
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4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet är ej uppnått.
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är
ca 500 tkr dyrare än budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med
1 600 tkr på grund av för höga personalkostnader.
Prognosen för helår på -7 644 tkr beror på att de enheter som har för höga personalkostnader inte kan
korrigera detta förrän till hösten. Särskolan prognostiserar -1 756 tkr på grund av att antal inskrivna
elever i särskolan är högre än budgeterat. Ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt ökade
kostnader för inköp av ny lärplattform gör att kansliet prognostiserar -1 500 tkr. Gymnasieskolan får
ca 10 elever fler till hösten, vilket ökar kostnaderna med -1 200 tkr.
4.1.1.1.1 Nämndmål: Ekonomi i balans

Indikatorer
Ekonomisk uppföljning

Utfall Delår
2021
-1 744tkr

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

-9 060tkr

Analys
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är ca 500 tkr dyrare än
budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med 1 600 tkr på grund av för höga
personalkostnader.
Utfall delår 2020 är utfallet per augusti 2020.

4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Målet är delvis uppnått.
Under april månad har värdegrundsmålen inom skola och förskola följts upp. Vi anser att målen är
delvis uppfyllda, men vi behöver fortsätta utveckla värdegrundsarbetet på några enheter genom att
sprida de goda exemplen när det gäller implementering och förankring bland personal och elever, ett
gemensamt förhållningssätt och uppföljning kontinuerligt under året.
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4.1.2.1.1 Nämndmål: Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika
verksamheterna

Analys
Genom enkätsvar, arbete med Trygghetsplan och antal anmälningar i våra e-tjänster samt analyser från
rektorerna konstaterar vi följande framgångsfaktorer som ger goda resultat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personal, elever och vårdnadshavare
Ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt bland personal
Riktade insatser kortare perioder för att häva negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning av värdegrundsarbete under året
Bra samarbete med elevhälsan
Ett nära samarbete med vårdnadshavare

Fungerar ovanstående processer får vi bra resultat.
Där ovanstående processer inte fungerar lika bra har vi sämre resultat och därför behöver vi hjälpa till
och skapa förutsättningar för att få igång processer som stärker tryggheten på alla enheter.
Detta kan göras genom att huvudmannen
•
•
•
•
•

Skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas mellan enheterna
Lägger in förankring av dokument och rutiner, kontinuerlig uppföljning och utvärdering i
årshjul och kalendarium för att underlätta rektors planering
Satsar på barns och elevers språkkompetens för ökad måluppfyllelse, men också för att
språkförbistring ofta leder till konflikter
Ser till att enkätsvaren samt rektors analys återkopplas till elever, personal och vårdnadshavare
för bättre insyn och samsyn
Stärka elevhälsans arbete i våra verksamheter

Indikatorer
Andel elever som känner trygghet

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

89%

Andel pedagoger som uppger att på den här skolan känner
eleverna sig trygga

90%

Andel vårdnadshavare som uppger att mitt barn är tryggt i
skolan

83%

Andel elever som uppger att de är trygga på fritidshemmet

84%

Andel pedagoger som anger att eleverna känner sig trygga
på fritidshemmet

97%

Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn känner
sig tryggt på fritidshemmet

82%

Andel pedagoger i förskolan som anger att här känner
barnen sig trygga

97%
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Indikatorer
Andel vårdnadshavare i förskolan som anger att mitt barn
känner sig tryggt på förskolan
Andel elever som har studiero

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

99%
72%

Andel pedagoger som uppger att det är god studiemiljö på
skolan

65%

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har
studiero på lektionerna

57%

Andel elever som uppger att det finns möjlighet till
avskildhet och vila på fritidshemmet

76%

Andel pedagoger på fritidshemmet som uppger att eleverna
följer fritidshemmets ordningsregler

63%

Andel vårdnadshavare som uppger att det finns möjlighet
till avskildhet och vila på mitt barns fritidshem

45%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att de ger barnen
en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att förskolan
ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila
under dagen

97%

4.1.2.1.2 Nämndmål: Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de
olika verksamheterna. Barnen/eleverna upplever att det finns ett rättvist system i
skolan.

Analys
Ordningsregler finns utarbetade inom alla verksamheter. När det gäller förankring och efterlevnad är
det olika mellan olika skolor och fritidshem.
Genom att tolka resultat på enkäten och rektorers analyser ser vi följande faktorer som framgångsrika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personal och i viss mån elever och
vårdnadshavare
Ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt bland personal
Riktade insatser kortare perioder för att häva negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning av värdegrundsarbete under året
Bra samarbete med elevhälsan
Ett nära samarbete med vårdnadshavare

Där ovanstående processer inte fungerar lika bra har vi sämre resultat och därför behöver vi hjälpa till
och skapa förutsättningar för att få igång processer som stärker tryggheten på alla enheter.
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Detta kan göras genom att huvudmannen
•
•
•
•
•

Skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas mellan enheterna
Lägger in förankring av dokument och rutiner, kontinuerlig uppföljning och utvärdering i
årshjul och kalendarium för att underlätta rektors planering
Satsar på barns och elevers språkkompetens för ökad måluppfyllelse, men också för att
språkförbistring ofta leder till konflikter
Ser till att enkätsvaren samt rektors analys återkopplas till elever, personal och vårdnadshavare
för bättre insyn och samsyn
Stärka elevhälsans arbete i våra verksamheter

Indikatorer

Utfall Delår
2021

Andel elever som tycker att de vuxna reagerar på
kränkningar

80%

Andel pedagoger som vet vad de ska göra om de upptäcker
att en elev utsätts för kränkningar

99%

Andel vårdnadshavare som uppger att i mitt barns skola
framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

80%

Andel elever på fritidshemmet som uppger att personalen
ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet

87%

Andel pedagoger i fritidshemmet som uppger att de vet vad
de ska göra om de upptäcker att en elev utsätts för kränkningar

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

100%

Andel vårdnadshavare i fritidshemmet som uppger att
personal ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet

64%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att det tydligt
framgår att kränkande behandling inte accepteras

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att det i mitt
barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte
accepteras

98%

4.1.2.1.3 Nämndmål: Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % är relativt konstant över tid. Det handlar om mellan 15-23
elever varje månad, vilket är för mycket.
Arbetet med tidig intervention, en arbetsmodell framtagen av centrala elevhälsan, för att minska
elevers frånvaro har inte genomförts i den utsträckning det var tänkt. På grund av rådande
omständigheter har det varit svårt att få till de möten och samarbeten med bland annat vårdnadshavare
som behövts.
Indikatorer
Andel elever som har ogiltig frånvaro, mer än 5 %, i åk 7-9

Utfall Delår
2021
6,9%

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

8,5%
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4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Målet är uppnått.
Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår hur besluten
bidrar till genomförande av ett eller flera av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.
4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet är uppnått.
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till Marmorbyns
fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta har inte varit
okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i behov av fritidshem. Att
minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på landsbygden kan verka
provokativt i en kommun vars övergripande mål berör landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av fritidshemmet
haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att flytta
fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns fritidshem, både de som
bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både av lokaler, ledning och personal.
På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att utveckla kvaliteten på den kommunala
service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd. En utvärdering bland elever, personal och
vårdnadshavare kommer ske i höst 2021.
Medel från Skolverket för likvärdig undervisning har använts för att landsbygdsskolorna ska få
tillgång till samma utbud som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar. Ett
exempel är att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala
verktyg.
Den digitala utvecklingen som tvingats fram under pandemin har gjort att landsbygdsförskolor och
skolor enklare kan delta i utvecklingsmöten och samarbete utan extra tid för resor. Det har också gjort
det möjligt för rektorerna att vara närvarande digitalt i större utsträckning.
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4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och utbildningsnämnden

Ack utfall
Apr 2021
79 653

Ack budget
Apr 2021
77 909

Avvikelse
mot budget
Apr 2021
-1 744

Årsbudget
Apr 2021

Prognos Apr
2021

233 680

-7 644

Kommentar
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är ca 500 tkr dyrare än
budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med 1 600 tkr på grund av för höga
personalkostnader.
Prognosen för helår på -7 644 tkr beror på att de enheter som har för höga personalkostnader inte kan korrigera detta
förrän till hösten. Särskolan prognostiserar -1 756 tkr på grund av att antal inskrivna elever i särskolan är högre än
budgeterat. Ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt ökade kostnader för inköp av ny lärplattform gör att
kansliet prognostiserar -1 500 tkr. Gymnasieskolan får ca 10 elever fler till hösten, vilket ökar kostnaderna med -1 200 tkr.
Slottsskolan 7-9

10 103

9 450

-653

28 344

-1 000

Kommentar
Det egentliga utfallet för april månad ska vara -442, detta baserat på en felaktig utbetalning på 210000:- utfärdat av HR,
detta justeras under maj månad!
Prognos för totalt underskott i december 1 miljon.
Åtgärder är samma som tidigare, det totala underskottet ökar då inga egentliga åtgärder/besparingar kring personalkostnad
kommer göras förrän nästkommande termin. Fram tills dess ökar underskottet. Besparingsåtgärd blir att inte återanställa
visstidsanställda assistenter, rör sig om 4-5 stycken beroende på elevunderlag och tilläggsbelopp kopplat till elever från
årskurs 6.
En viktig aspekt är att jag till hösten kommer anställa några fler behöriga lärare som då ersätter obehöriga. Detta kommer
att generera ett ökat underskott. Prognosen är 3 fler behöriga lärare till hösten.
Slottsskolan F-6

7 028

6 375

-653

19 121

-1 200

Kommentar
Det ekonomiska resultatet fortsätter som förväntat med ett genomsnittligt underskott på drygt 163.000 kr/månad. Den
främsta anledningen till underskottet är att vi har mer personal än vad vi har budget för. Vi har under terminen fått in
elever från andra skolor, bl.a. Kunskapsskolan i Katrineholm. Flertalet av dessa elever har ett stödbehov som kräver
utökade personalinsatser.
Till sommaren kommer vi att göra en del personalneddragningar där vi har som målsättning att minska personalkostnaden
med 216.000 kr/månad inkl PO. Skulle vi lyckas med det är prognosen att skolan kommer ha ett underskott på 1.200.000 i
december. En aspekt att beakta är att vi under pågående rekryteringsprocess har 8 legitimerade lärare som har sökt tjänst
hos oss. Vi har (beroende på beslut) två lärarvakanser på skolan. Utbildade lärare har ett högre löneanspråk och om vi
skulle rekrytera så är min bedömning att personalkostnaden skulle öka.
Sävstaskolan

7 714

8 080

367

24 236

0

Kommentar
Det ekonomiska utfallet för enheten fortsätter vara i balans. Antalet personal beräknas kunna vara intakt med viss
reservation för en mindre ökning från augusti då elever med stora behov kräver mer resurser i form av personal.
Högsjö skola

1 716

1 858

142

5 572

0

Kommentar
Den positiva avvikelsen på 142.000 är mindre än förväntat men kan förklaras med att jag har haft personal som legat fel i
kuben. Det gäller tre personal varav en är en fullt finansierad extratjänst. Det som återstår är att kontrollera om
ersättningen för extratjänsten följt med eller om det bara är lönekostnaden. Sedan tidigare finns även en
trygghetsanställning på skolan där bidraget går in till Mat och måltid. Det återstår att kontrollera om bidraget har lagts om
till Högsjö skola.
Jag har sedan tidigare aviserat att jag bedömer att Högsjö skola kommer att uppvisa ett nollresultat. Min nya bedömning är
att vi kommer att göra ett negativt resultat. Anledningen till det är kopplat till årets rekryteringsprocess. Min bedömning är
att vi kommer ha fler utbildade lärare än tidigare vilket kommer leda till en högre personalkostnad. Det är emellertid för
tidigt att skapa en prognos innan jag vet hur rekryteringsprocessen kommer att gå.
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Verksamhetens resultat
Marmorbyns skola

Ack utfall
Apr 2021
3 914

Ack budget
Apr 2021
3 554

Avvikelse
mot budget
Apr 2021
-360

Årsbudget
Apr 2021
10 660

Prognos Apr
2021
-1 000

Kommentar
Den här terminen har vi en assistent för mycket, vilket förklarar en stor del av underskottet. Dessutom har vi ökade
vikariekostnader som kan sättas i samband med pandemin. Vi försöker att lösa så mycket vi kan med egna resurser, men
när flera är frånvarande samtidigt blir det svårt att få verksamheten att gå ihop utan vikarier.
Till höstterminen har vi planerat att göra följande besparingar:
- 1 assistent avslutar sin visstidsanställning i juni
- 1 anställd får ett nytt schema på fritids så att hen kan användas som vikarie i verksamheten
- 1 anställd kommer eventuellt att bli tjänstledig på 50%, den tjänsten ersätts i så fall ej med en vikarie
Förskolan

16 747

17 736

989

53 198

0

Kommentar
I april ligger förskolan på plus men vi behöver ha marginal för kommande lönerevisionen.
Det vi ser är att vi behöver göra vissa effektiviseringar.
De åtgärder vi gör för att ha en budget i balans är:
* Vi stänger förskolorna 4 veckor under sommaren istället för 3 veckor.
* Vi kommer att styra personalens semestrar i större utsträckning än tidigare för att ha bättre täckning över sommaren och
för att inte behöva använda vikarier.
* Till hösten kommer vi vara restriktiva med visstidsanställningar och timvikarier, istället kommer vi ha personalpool.
* Vi kommer heller inte ha ekonomiska möjligheter att erbjuda 15 timmar fördelat på 3 dagar då kostnaden beräknas till
ca 400000:Kulturskolan

1 238

1 084

-154

3 322

12

Kommentar
Vår prognos förutsätter rimliga framgångar i vår ansökan hos Statens kulturråd.
Vi har för närvarande inte utrymme för Dream Camp eller sommarskola, men har för avsikt att genomföra dessa med extra
finansiering.
Centrala elevhälsan

7 571

6 768

-803

20 299

-1 756

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan består av två ansvar, 61315000 och 61512000.
61315000 (stödresurser) bär främst kostnader för personal som är anställd övergripande i kommunen och dess drift samt
kostnader för tilläggsbelopp för elever som har ett extraordinärt stödbehov i skolan.
Ansvaret uppvisar ett positivt resultat på 329 007 kr. Det höga, positiva resultatet beror främst på att enheten under våren
har en vakant psykologtjänst samt att personal varit långtidssjukskriven.
Prognosen är att det positiva resultatet kommer att fortsätta växa under våren. Till hösten kommer resultatet att jämnas ut
något då tjänsten som skolpsykolog tillsätts. Då tjänsten kommer att innehas av PTP-psykolog kommer handledning att
behövas köpas in, ungefär 20 000 kr/månad.
Ansvar 61512000 (särskola) uppvisar ett negativt resultat på - 1 132 408 kr. Det höga, negativa resultatet beror på att
antalet elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan är högre än budget medger. Detta går inte att påverka
eftersom det är en rättighet för elever som tillhör målgruppen att bli inskriven i särskolan. Under april månad har fyra
elever slutat på grund- och gymnasiesärskolan på grund av utvisning. Trots detta beräknas ansvaret på helåret gå med
minusresultat.
Prognosen för grundsärskolan på helåret är ett minusresultat på 1 388 000.
Prognosen för gymnasiesärskolan på helåret är ett minusresultat på 368 000.
(Beräkningarna är gjorda utifrån de elever som vi har inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan per dags datum samt de
elever som kommer att skrivas in i grundsärskolan under senvåren-21. På grund av Covid-19 är kostnaderna för skolskjuts
för närvarande högre än normalt.)
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Verksamhetens resultat
Förvaltningskansliet

Ack utfall
Apr 2021

Ack budget
Apr 2021

23 623

23 004

Avvikelse
mot budget
Apr 2021
-619

Årsbudget
Apr 2021
68 928

Prognos Apr
2021
-2 700

Kommentar
Till och med april är köp av huvudverksamhet 493 tkr dyrare än budgeterat. Lokalvård och skolskjuts är vardera ca 350 tkr
dyrare än budgeterat. Ökade kostnader i samband med inköp av ny lärplattform - Haldor - med ca 250 tkr. Prognosen för
kansliet är -1 500 tkr på helår.
Gymnasiet visare ett litet positivt resultat för perioden med 240 tkr, men prognosen inför hösten är ca 10 elever fler än nu,
vilket motsvarar en kostnadsökning med 1 200 tkr. Prognosen sätts därför till -1 200 tkr för gymnasieskolan.
Total prognos för ansvaret: -2 700 tkr.

5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•
•

Skolans ledningsgrupp har minskat med 1 biträdande rektorer i januari
Ny förvaltningschef tillträdde 15 december 2020
Satsningen på att ge medarbetare möjlighet att utbilda sig samtidigt som de arbetar börjar
påverka andelen behöriga förskollärare och lärare positivt.
Rekrytering inför hösten pågår. Vi ser en ökning av andelen behöriga sökanden till våra
tjänster.

6 Förväntad utveckling
Under våren avslutas samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - efter tre år.
Förbättringsarbete har genomförts inom betyg och bedömning, individanpassad undervisning och
systematiskt kvalitetsarbete. Det är en gedigen kompetensutveckling som chefer och personal fått och
en förväntan finns på att kvaliteten höjs i våra verksamheter. Genom att analyser av verksamheterna
blir bättre är det lättare att fördela resurser där de bäst behövs.
Genom den externa utredning som genomfördes under våren 2020 samt av våra egna analyser under
året har en brist identifierats när det gäller språkkompetens. Bristande språkkunskaper är den största
anledningen till att elever inte når målen - och det gäller alla ämnen. En satsning på språkinriktad
undervisning kommer ske under läsår 21/22 och det handlar om utökad tid för elever som behöver
stärka svenska språket i förskolan och på fritidshemmet, ökad studiehandledning på modersmål och
specialundervisning för de äldre eleverna samt kompetensutveckling för personalen. Dessa satsningar
kommer inte höja resultaten på kort sikt, men vi tror det har betydelse på lång sikt och då börjar
arbetet redan i förskolan. Att hjälpa våra barn och elever att gå ut grundskolan med godkända betyg är
det viktigaste vi kan göra för att ge dem möjlighet till ett gott, framtida liv.
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Intern kontroll (Barn- och utbildningsnämnden och en nivå under)
Enhet

Uppdrag (intern
kontroll)

Effektiv hantering av
Barn- och
utbildningsnämnden elevers frånvaro

Status på Kommentar
uppdrag?

Aktiviteter (intern kontroll)

Pågående

Kontroll av frånvarostatistik förs per
månad på klassnivå samt
Pågående
dokumentation och utvärdering av
insatta åtgärder

210427: Alla rektorer för månadsvis statistik över elevernas frånvaro. De får även en
sammanställning från Centrala elevhälsan. Rutin för att föra in statistik över elever
som har mer än 5 % ogiltig frånvaro i Stratsys saknas på Slottsskolan 7-9. Detta
gäller bara högstadiet.

Ansvarig
Eva Karlsson

Dokumentation och utvärdering har skett på 2 av 4 skolor. Anledning till att 2 inte har
gjort det är att rutiner för tidig intervention inte kommit så långt som till utvärdering
samt att rutin saknas för detta.

Kontroll av att rutiner för
uppföljning av frånvaro görs i Adato Pågående
och att rutin för rehabilitering följs
samt dokumentation och
utvärdering av insatta årgärder.

210427: Chefer svarar Ja eller delvis på frågan. Några håller på att beta av i Adato
med hjälp av HR medan en uppger att det är svårt att hinna samt få till möte med
berörd personal.

Eva Karlsson

Anmäla, utreda och
åtgärda all diskriminering
och annan kränkande
behandling.
Eva Karlsson
Effektivt arbete för att
främja sammanhållning
och skapa trygghet och
trivsel för elever och
personal.
Eva Karlsson

Pågående

Pågående

Ansvarig
Eva Karlsson
Kontroll av att e-tjänster används
och rutin för hela arbetsgången
följs.
Ansvarig
Eva Karlsson
Kontroll av att arbetet med
trygghetsplaner genomförs och
följs upp tillsammans med elever
och personal.

Status

Pågående

Pågående

Ansvarig
Eva Karlsson

Kommentar

210427: Alla chefer uppger att e-tjänsterna används. Av de som berörs så följs
rutinen för arbetsgången helt av 4 st, delvis av 2 st. 1 st har börjat använda rutinen,
men uppger att de kan bli bättre. 1 st bedömer många kränkningar som ringa.

210427: 4 stycken svarar Ja. 3 st delvis. Övriga berörs inte av punkten. En uppger att
den planeras att gås igenom med personal på APT under våren. En annan uppger att
den gåtts igenom med personal, men inte så mycket med elever. Två anger att den
har utarbetats och omarbetats under året och att det snart är dags för
uppföljning. En uppger att det inte hunnits med på grund av tidsbrist.
Endast förskolan har följt upp med barn och personal.

Kontroll av att arbetet med OSA
genomförs och följs upp
tillsammans med personal.

Pågående

210427: 5 st svarar Ja. 1 st svarar delvis och 3 st svarar Nej. En uppger att det är
bokat till APT 5/5. En annan planerar att genomföra den under våren och en tredje att
den kommer att göras.
Förra årets OSA har följts upp av 6 st, delvis av 1 st och inte alls av 2 st. En uppger att
det i regel sker i samband med medarbetarsamtal. Alla medarbetare vill inte ha
samtal. En annan har inplanerad uppföljning nästa vecka. En tredje uppger att det
kommer att ske.

Ansvarig
Eva Karlsson

sida 1 av 2 (2021-05-03)
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Enhet

Uppdrag (intern
kontroll)

Status på Kommentar
uppdrag?

All undervisning utgår från Pågående
och möter alla barns och
elevers behov.

Aktiviteter (intern kontroll)
Kontroll av att all personal utgår
från och möter alla barns och
elevers behov genom
lektionsobservationer och
dokumentationsgranskning.

Eva Karlsson

Status

Kommentar

Pågående

210427: 5 st uppger att lektionsobservationer skett. 4 st uppger att så inte skett och
då är det 1 st som inte har undervisande personal. En uppger att det inte är aktuellt
inom hens verksamhet då den inte är lagstadgad. En annan uppger Covid 19 som
orsak.
Samtliga rektorer svarar Ja - de har granskat dokument.

Ansvarig
Eva Karlsson
Utbetalning till
bankkonton

Pågående

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson
Attestering

Pågående

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson
Upphandling

Pågående

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson

sida 2 av 2 (2021-05-03)
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Medfinansiering återvinningscentral (ÅVC)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommuns medfinansiering i projektet
ny återvinningscentral (ÅVC) som Vingåker Vatten och Avfall AB genomför ska
uppgå till 11,1 mkr, motsvarande 30 procent av projektkostnaden. Kostnaden ska
bokföras på Finansen.
Sammanfattning av ärendet
Vingåker Vatten och Avfall AB bygger en ny återvinningscentral (ÅVC) i Vingåker.
Projektkostnaden är beräknad till knappt 37,1 mkr. Enligt en tidigare
överenskommelse mellan kommunen och bolaget har kommunen åtagit sig att
medfinansiera motsvarande 30 procent av projektkostnaden, det vill säga 11,1 mkr.
Resterande 70 procent står bolaget för. Projektet är inne i slutfasen och beräknas vara
färdigt så att den nya ÅVC:n kan tas i bruk till sommaren.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunens medfinansiering fastställs till
11,1 mkr. Medfinansieringen innebär en driftkostnad för kommunen, vilket medför att
kommunens resultat påverkas negativt med motsvarande belopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-28
Ekonomistyrning ”Ny återvinningscentral i Vingåkers kommun”, 2016
Beräkningar ÅVC Vingåker - Vingåker Vatten och Avfall AB, 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-28

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2021/217

Medfinansiering återvinningscentral (ÅVC)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att
1.

Vingåkers kommuns medfinansiering i projektet ny återvinningscentral
(ÅVC) som Vingåker Vatten och Avfall AB genomför ska uppgå till 11,1
mkr, motsvarande 30 procent av projektkostnaden. Kostnaden ska bokföras på
Finansen.

Sammanfattning av ärendet
Vingåker Vatten och Avfall AB bygger en ny återvinningscentral (ÅVC) i Vingåker.
Projektkostnaden är beräknad till knappt 37,1 mkr. Enligt en tidigare
överenskommelse mellan kommunen och bolaget har kommunen åtagit sig att
medfinansiera motsvarande 30 procent av projektkostnaden, det vill säga 11,1 mkr.
Resterande 70 procent står bolaget för. Projektet är inne i slutfasen och beräknas vara
färdigt så att den nya ÅVC:n kan tas i bruk till sommaren.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunens medfinansiering fastställs till
11,1 mkr. Medfinansieringen innebär en driftkostnad för kommunen, vilket medför att
kommunens resultat påverkas negativt med motsvarande belopp.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats av ekonomichefen. Dialog
har skett med bolagets ekonomichef. Frågan har även diskuterats vid ägarsamråd med
Vingåker Vatten och Avfall AB.
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
Kommunens bolag Vingåker Vatten och Avfall AB (VVAAB) har genom Sörmland
Vatten och Avfall AB (SVAAB) sedan några år tillbaka ansvar för projektet gällande
en ny återvinningscentral (ÅVC) i Vingåker. Parallellt med detta projekt sker
sluttäckning av kommunens gamla deponi i kommunens regi. Projekten har varit
beroende av varandra för dess framfart.
När det gäller den nya återvinningscentralen har projektet under resans gång försenats
av olika anledningar. Nu är projektet inne i slutförandefasen och beräknas enligt
uppgifter från bolaget vara färdigt så att den nya ÅVC:n kan tas i bruk till sommaren
2021.
VVAABs kostnadskalkyl för den nya återvinningscentralen indikerar en total kostnad
för projektet som uppgår till knappt 37,1 mkr, se bilaga Beräkningar ÅVC Vingåker.
Sedan 2016 finns en överenskommelse mellan kommunen och bolaget där kommunen
(skattekollektivet) åtar sig att finansiera 30 procent av den nya återvinningscentralen,
se bilaga Ekonomistyrning ”Ny återvinningscentral i Vingåkers kommun”. Resterande
70 procent står VVAAB, avgiftskollektivet, för.
Kommunens medfinansiering uppgår till 11,1 mkr.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av kostnadsredovisningen för den nya
återvinningscentralen. Förvaltningen anser att det är positivt att den nya
återvinningscentralen kommit på plats och att den kunnat byggas på ett ekonomiskt
fördelaktigt sätt. I enlighet med den överenskommelse om ekonomistyrning i projektet
som föreligger föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige
beslutar att Vingåkers kommuns medfinansiering i den nya återvinningscentralen ska
uppgå till 11,1 mkr.
I det parallella projektet gällande sluttäckning av deponin har pengar avsatts under ett
antal år, vid bokslutet per 2020-12-31 fanns det drygt 30 mkr avsatt. De uppgifter
kommunledningsförvaltningen i nuläget har gällande detta projekt är att det kommer
att bli pengar kvar av denna avsättning. De senaste åren har detta projekt kunnat
tillgodoräkna sig intäkter genom att deponin tagit emot och fått betalt för täckmassor. I
avvaktan på att en redovisning över deponi-projektets återstående kostnader och
intäkter ska tas fram behöver medfinansiering av ÅVCn hanteras gentemot VVAAB.
Frågan om deponin kommer att hanteras som ett separat ärende senare under året och
det behöver tas vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunens medfinansiering av ÅVCn påverkar kommunens likviditet som försämras
med 11,1 mkr genom att pengarna tas ut från banken. Medfinansieringen blir ett
bidrag som kommunen måste bokföra som en kostnad, det vill säga kommunens
resultat påverkas negativt. VVAABs ekonomi å andra sidan, gynnas av bidraget och
att kommande taxehöjningar därvid kan hållas på en lägre nivå än annars.
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Om de avsatta medlen till deponin kan nyttjas blir det ingen påverkan på kommunens
resultat, enbart på kommunens likviditet. Detta får dock hanteras genom ett senare
beslut då återstående kostnader i deponi-projektet redovisas. Detta kräver i så fall ett
fullmäktigebeslut.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ekonomistyrning ”Ny återvinningscentral i Vingåkers kommun”, 2016
Beräkningar ÅVC Vingåker - Vingåker Vatten och Avfall AB, 2021

Beslutet skickas till
Vingåker Vatten och Avfall AB
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

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

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

Medfinansieringen försämrar kommunens
resultat med 11,1 mkr. Detta kommer dock
att redovisas som jämförelsestörande post.

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

En ny ÅVC kan hjälpa till att väcka
nyfikenhet kring återvinning 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.

En ny ÅVC underlättar för kommunens
invånare. Bidrar till att den kommunala
servicen upprätthålls i 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]"

Rätt sorterat avfall bidrar till vårt välbefinnande.
Fler vill göra rätt av hänsyn till miljön.
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"[Klicka och skriv]"

En ny ÅVC bidrar till att sluttäckningen av deponin
kan slutföras vilket i sin tur bidrar till att inga farliga
ämnen läcker ut i naturen.

"[Klicka och skriv]"
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Att arbeta på en ny ÅVC ger bättre arbetsmiljö för
bolagets medarbetare.

"[Klicka och skriv]"

En ny ÅVC bidrar till klimatet och underlättar för
kommunens invånare nu och i framtiden att göra rätt
med sitt avfall.
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Återvinning är framtiden, en ny ÅVC bidrar positivt
till detta.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

Att som invånare ha en återvinningscentral i kommunen gör att det ska vara
lätt att göra rätt med sitt avfall. Detta har visat sig vara en viktig fråga för våra
barn/unga- Greta Thunberg-effekten!
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Beräkningar på ÅVC Vingåker, bortsett från indexuppräkning av arrendekostnad

Beräkning gjord mars
2021, Utfall arrendeavtal +
Arrende och byggnation
prognos bygg.
Arrendetid mark, år
20
Räntesats för denna period, marknadsränta ränteswap 20 år, 2021-03-30
1,17%
Tillkommer borgensavgift
0,40%
Yta arrende, m2
9 016
Arrendepris per m2
100
Årlig arrendekostnad
901 600
Nuvärdesberäknat arrende
Byggnation ÅVC ovan mark enligt specifikation nedan
Summa nuvärde av arrende och byggnationen
Vingåkers kommuns bidrag till ÅVC, 30% av ovan

Typ av aktivitet
Modulo ramp inkl. personalbyggnad
Grunder Personalbyggnad & FA
HVO-tank
Belysning övriga området samt all installation
Vatten
Minireningsverk
Uppvärmning personalbyggnad Värmepump L-L 2 st.
El/fiber-kanalisation under mark
Garage
C3C-block
Tak över hushållsavfallsplattan
Containrar
Grindar 2 st. motor inkl. staket
El/kamera-stolpar exkl. grönt kort kameror
Armatur+kameror
El/kamera installation
Asfaltsmålning
Byggprojektledning
KA
Energi och brandskyddsberäkning
Projektering, konsult
Bygglov
Tillstånd
Nybyggnadskarta
Övrigt 10%
Upparbetad kostnad på projektet 2020-12-31
Summa kostnader

15 614 311
21 482 433
37 096 744
11 129 023

Beräkning mars 2021
10 500 000
180 000
40 000
250 000
100 000
150 000
150 000
50 000
400 000
350 000
500 000
1 500 000
420 000
100 000
100 000
10 000
50 000
300 000
100 000
200 000
400 000
50 000
50 000
20 000
1 597 000
3 915 433
21 482 433

inkl. två trappor, upphandlad och klart
Bygg&Schakt, ramavtal
El & Säkerhet, ramavtal, stolpar och lampor
Borrad brunn

Uträknat efter aktuellt pris och faktisk behov
Upphandlad och klart
Bygg&Schakt

El & Säkerhet, ramavtal, stolpar och lampor
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Byggnation av skola och fritidshem i Marmorbyn
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag

att bygga en ny skola i Marmorbyn inom följande ramar:
- Den nya skolbyggnaden ska tillsammans med befintliga byggnader inrymma
lokaler för skola och fritidshem för sju årskurser.
- Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 mkr.
- Skolan ska vara färdigställd under 2022.
Sammanfattning av ärendet
De lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för att bedriva skol- och
fritidsverksamhet i Marmorbyn är i dåligt skick, vilket gör att miljön för elever och
personal har allvarliga brister. För att verksamhet ska kunna bedrivas krävs att
lokalerna möter gällande lagkrav. För att uppnå detta måste lokalerna antingen byggas
om och renoveras, eller så måste en ny byggnad uppföras. Barn- och
utbildningsnämnden har 2021-03-10, BoU §32, beslutat föreslå kommunfullmäktige
att besluta om en nybyggnation av lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga en ny skola. Skolan ska vara färdigställd
under 2022.
Under ärendets beredning har synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen
tillkommit gällande hur lokalerna bäst nyttjas framgent. För att optimera
möjligheterna föreslår barn- och utbildningsförvaltningen nu därför att den nya
byggnaden används till sex klassrum och personalutrymmen och att den befintliga
paviljongen används för slöjd, förskoleklass och fritidshem. Detta bör inte medföra
några merkostnader för projektet.
På skolområdet i Marmorbyn finns även paviljongen (den mindre skolbyggnaden)
samt en byggnad som inrymmer idrottshall och matsal. Dessa byggnader kommer att
kvarstå efter nybyggnationen medan den äldre skolbyggnaden kommer att rivas då den
nya står klar. Kommunledningsförvaltningen noterar att den nya skolbyggnaden
tillsammans med de övriga byggnaderna på området ska rymma 140 elever. I nuläget
finns det 100 elever på skolan. Befolkningsutvecklingen behöver finnas med i
planeringen av nybyggnationen.
Vingåkers Kommunfastigheter AB beräknar att investeringskostnaden för en ny skola,
som enligt underlaget omfattar 900 m2, i Marmorbyn uppgår till 25,9 mkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsprojektets kostnad högst får uppgå till detta belopp. För att finansiera
investeringen krävs nyupplåning om 22 mkr, vilket kräver kommunal borgen. Lånet
ryms inte inom den befintliga borgensramen på 510 mkr till Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensramen
utökas med 22 mkr till totalt 532 mkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den nya skolan medför även ett investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden i
form av inköp av inventarier med mera. Nybyggnationen medför en ökad
hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden med knappt 400 tkr, beräknad utifrån
en yta om 900 m2. Båda dessa budgetposter behöver hanteras och prioriteras i
kommande beslut om kommunplan med budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-26
Protokollsutdrag Au 101/2021
Kostnadsredovisning 2021-04-20
Bou § 32
Tjänsteutlåtande barn-och utbildningsnämnden 2021-02- 12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-26

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2021/178

Byggnation av skola och fritidshem i Marmorbyn
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att
1.

Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att bygga en ny skola i Marmorbyn inom följande ramar:
o Den nya skolbyggnaden ska tillsammans med befintliga byggnader
inrymma lokaler för skola och fritidshem för sju årskurser.
o Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 mkr.
o Skolan ska vara färdigställd under 2022.

Sammanfattning av ärendet
De lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för att bedriva skol- och
fritidsverksamhet i Marmorbyn är i dåligt skick, vilket gör att miljön för elever och
personal har allvarliga brister. För att verksamhet ska kunna bedrivas krävs att
lokalerna möter gällande lagkrav. För att uppnå detta måste lokalerna antingen byggas
om och renoveras, eller så måste en ny byggnad uppföras. Barn- och
utbildningsnämnden har 2021-03-10, BoU §32, beslutat föreslå kommunfullmäktige
att besluta om en nybyggnation av lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga en ny skola. Skolan ska vara färdigställd
under 2022.
Under ärendets beredning har synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen
tillkommit gällande hur lokalerna bäst nyttjas framgent. För att optimera
möjligheterna föreslår barn- och utbildningsförvaltningen nu därför att den nya
byggnaden används till sex klassrum och personalutrymmen och att den befintliga
paviljongen används för slöjd, förskoleklass och fritidshem. Detta bör inte medföra
några merkostnader för projektet.
På skolområdet i Marmorbyn finns även paviljongen (den mindre skolbyggnaden)
samt en byggnad som inrymmer idrottshall och matsal. Dessa byggnader kommer att
kvarstå efter nybyggnationen medan den äldre skolbyggnaden kommer att rivas då den
nya står klar. Kommunledningsförvaltningen noterar att den nya skolbyggnaden

362

vingaker.se

2 (11)

tillsammans med de övriga byggnaderna på området ska rymma 140 elever. I nuläget
finns det 100 elever på skolan. Befolkningsutvecklingen behöver finnas med i
planeringen av nybyggnationen.
Vingåkers Kommunfastigheter AB beräknar att investeringskostnaden för en ny skola,
som enligt underlaget omfattar 900 m2, i Marmorbyn uppgår till 25,9 mkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsprojektets kostnad högst får uppgå till detta belopp. För att finansiera
investeringen krävs nyupplåning om 22 mkr, vilket kräver kommunal borgen. Lånet
ryms inom den befintliga borgensramen på 510 mkr till Vingåkers Kommunfastigheter
AB.
Den nya skolan medför även ett investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden i
form av inköp av inventarier med mera. Nybyggnationen medför en ökad
hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden med knappt 400 tkr, beräknad utifrån
en yta om 900 m2. Båda dessa budgetposter behöver hanteras och prioriteras i
kommande beslut om kommunplan med budget.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats av ekonomichefen. Dialog
har skett med barn- och utbildningschef samt vd och fastighetsförvaltare för
fastighetsbolagen.
Under ärendets beredning har synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen
tillkommit gällande hur lokalerna bäst nyttjas framgent. För att optimera
möjligheterna föreslår barn- och utbildningsförvaltningen nu därför att den nya
byggnaden används till sex klassrum och personalutrymmen och att den befintliga
paviljongen används för slöjd, förskoleklass och fritidshem. Detta bör inte medföra
några merkostnader för projektet.

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
Kommunledningsförvaltningen anser att det är bra att den gamla skolan i Marmorbyn
ersätts med en ny. Utifrån den information som finns om de ekonomiska
konsekvenserna om Vingåkers Kommunfastigheter AB bygger en ny skola alternativt
bygger om och renoverar den gamla skolan är alternativet med nybyggnation att
föredra. Den beräknade investeringskostnaden för en ny skola uppgår i underlagen till
25,9 mkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att investeringsprojektet högst får uppgå till detta belopp. Den nya skolan ska
vara färdigställd under 2022.
Den nya skolan tillsammans med de byggnader som kommer att kvarstå på
skolområdet rymmer sju årskurser (förskoleklass samt årskurs 1-6) och motsvarar
plats för 140 elever. I nuläget finns 102 elever på skolan. Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt att befolkningsutvecklingen samt ökat
bostadsbyggande tas med i arbetet med att planera byggnationen av den nya skolan.
Byggnationen av en ny skola innebär en investering på 25,9 mkr i Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Beräkningen bygger på en skolbyggnad om 900 m2.
Finansiering ska ske genom nyupplåning av 22,0 mkr och där lånet kräver kommunal
borgen. Lånet ryms inom den nuvarande borgensramen till fastighetsbolaget som
uppgår till 510 mkr.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av en ny skola innebär en investering på 25,9 mkr i Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Finansiering ska ske genom nyupplåning av 22,0 mkr och
lånet kräver kommunal borgen. Upplåningen i sig medför en ökad skuldsättning för
bolaget och kommunkoncernen.
Beslutet innebär en ökad hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden, i
underlagen beräknad till cirka 400 tkr, varför detta behöver hanteras i kommande
budgetarbete. Beslutet innebär också ett investeringsbehov för barn- och
utbildningsnämnden gällande inventarier med mera till den nya skolan. Även detta
tillkommande investeringsbehov behöver hanteras i samband med beslut om
kommunplan med budget. Barn- och utbildningsnämnden behöver hantera det som ett
äskande inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med budget 2022 där både
drift- och investeringsramar till 2022 ingår.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

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

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

Mer ändamålsenliga lokaler ger bättre
förutsättningar för effektiv verksamhet vilket
bidrar till god ekonomisk hushållning.

Att ersätta den gamla skolbyggnaden med en
ny bidrar till målet på flera sätt.

Att ersätta den gamla skolbyggnaden med en
ny ger ökad livskvalitet för barn och anhöriga
och även till boende i området i övrigt.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En ny fastighet ger bättre hälsa och välbefinnande
både till elever och personal.
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En ny fastighet ger bättre förutsättningar för god
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att arbeta i en ny fastighet ger bättre arbetsvillkor
för medarbetarna.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

De barn som kommer att gå i den nya skolan.

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

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

Att skolbyggnaden är ny ger bättre arbetsmiljö för de anställda och därmed
bättre förutsättningar för dem att arbeta med frågor om likvärdiga villkor.

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

Att ersätta den äldre utdömda skolbyggnaden med en ny skolbyggnad är att på
ett konkret sätt sätta barns och ungdomars bästa i första rummet.
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Kostnadsredovisning för nybyggnad av Marmorbyns skola, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av skola i 2 plan med 4 klassrum, personalutrymmen, rum för slöjd,
skolsköterska, kurator , bibliotek/bild och allmänna utrymmen i Marmorbyn. Nya skolan
byggs på befintliga grusplanen. Den befintliga skolan hålls öppen under produktionstiden och
rivs när den nya är klar. Befintlig utemiljö anpassas för nya skolans behov. Produktionstiden
för den nya skolan bedöms till 10 mån. Inga evakueringskostnader.
Kostnadskalkyl kr / m2 BTA Byggnad exkl mervärdesskatt
Byggherrekostnader
Markarbeten för hus
Byggentreprenad

700:1 250:17 500:Summa:

Utvändig mark, planteringar, gräsytor, gångar, asfalt, stängsel behov
Beräknad yta 4000m2 x 800:Kostnad för eventuell lekutrustning tillkommer.
Rivnings kostnad av befintlig byggnad

19 450:-

3 200 000:1 200 000:1 500 000:-

Vingåkers Kommunfastigheter AB kommer att investera 25 875 000:- och behöva
finansiera detta med ett lån på 22 000 000:Den nya årshyran beräknat på en nybyggnation på 900m2 hamnar på 2 118 168:-/år

1 (1)
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Ombyggnad Marmorbyns Skola
Sammanställning för byggnadstekniska åtgärder efter genomgång på plats samt enligt förslag
redovisade för ny planlösning på ritningar/skisser. Nytt värmesystem med bergvärme. Hiss
anordnas i anslutning till entré på innergård. Ventilationsanläggning inkl styrsystem byggs om
för ny planlösning och användning. Nya ytskikt i samtliga utrymmen. Nya entréer enligt skiss.
Yttertak åtgärdas.
Kostnadskalkyl kr / m2 BTA exkl mervärdesskatt
Byggherrekostnader
Markarbeten, entréer, hiss, anpassning
Byggentreprenad
Vatten och värme
Luftbehandling
El-arbeten
Styr

800:800:7 900:3 850:900:800:75:Summa:

15 125:-

Vingåkers Kommunfastigheter AB kommer att investera 15 820 750:- varav
verksamhetens andel 50% 7 910 375:- kommer att hamna på ett tilläggsavtal skrivet på 40
år till en årlig kostnad av 461 002:- vilket ger en totalhyra på 2 181 206:-/år i 40 år.
Detta finansieras av ett lån på 12 000 000:-

1 (1)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2021/31

Lokaler för skola och fritidshem i Marmorbyn
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en
nybyggnation av lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem.

Sammanfattning av ärendet
De lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för att bedriva skol- och
fritidshemsverksamhet i Marmorbyn är i dåligt skick vilket gör att miljön för elever
och personal har allvarliga brister.
För att verksamhet skall kunna bedrivas krävs att lokalerna möter gällande lagkrav.
För att uppnå detta måste lokalerna antingen byggas om och renoveras, eller så måste
en ny byggnad uppföras.
Hyreshöjning vid ombyggnation och renovering
Hyreshöjning vid nybyggnation

634 749 kr/år
397 964 kr/år

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. Underlag och
kostnadsberäkningar har inhämtats från Vingåkers kommunfastigheter AB.
Kommunledningsförvaltningen har bistått förvaltningen vid beredningen av ärendets
ekonomiska delar, och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått
beredningen genom inspektion av lokalerna.
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
Under flera år har de lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för skol- och
fritidshemsverksamhet i Marmorbyn haft brister som gör att lokalerna inte möter
tillämpliga lagkrav. Diskussioner har förts om åtgärder för att komma till rätta med
detta, men ett beslut har inte fattats vilket gjort att antalet brister med tiden ökar
istället för att minska.
Som huvudman för verksamheten i Marmorbyn har barn- och utbildningsnämnden det
yttersta ansvaret för att utbildningen i skola och fritidshem genomförs i lokaler som
medför att syftet med utbildningen kan uppfyllas.1 Barn- och utbildningsnämnden är
också ytterst ansvariga för att arbetsmiljölagen följs i verksamheten.2
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en nybyggnation är det lösningsalternativ
som är att föredra, och anledningarna till det går helt i linje med Kommunfullmäktiges
övergripande mål om ekonomi i balans, skola, landsbygdsutveckling och hållbar
tillväxt:
- nybyggnationen är mer kostnadseffektiv än alternativet.
- att bygga nytt ger möjlighet att utforma byggnaden för att passa modern
undervisning och krav på arbetsmiljö för elever och personal.
- en nybyggnation ger kommunen större möjligheter att möta det ökade
elevunderlag som förväntas utifrån den ökade inflyttningen till både
Marmorbyn och Baggetorp.
- en ny byggnad är energibesparande och både byggnadsteknik och materialval
kan göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv i större utsträckning än vad som
medges vid ombyggnad och renovering.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär i slutänden att en ny byggnad för skola och fritidshem uppförs i
Marmorbyn. Ett sådant bygge medför att årshyran ökar med 397 964 kronor per år,
och för att kunna täcka kostnaderna behöver barn- och utbildningsnämnden få utökad
budgetram från Kommunfullmäktige.
En nybyggnation medför också behov av en investeringsbudget 2022. Dessa medel
skall täcka kostnader för bland annat möbler och utrustning, lås och larm, ITutrustning, belysning och flyttkostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Lokaler för skola och fritidshem i Marmorbyn
Kostnadsredovisning Marmorbyn nybyggnad
Kostnadsredovisning Marmorbyn ombyggnad
Mejl – Förtydligande hyror Marmorbyn
Besiktningsrapport, Skadeteknik
1
2

2 kap 35 § Skollagen (SFS 2010:800)
Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160)
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Rektor för Marmorbyns skola och fritidshem
Vingåkers kommunfastigheter AB

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

En nybyggnation innebär det mest
kostnadseffektiva alternativet för att åtgärda
bristerna.

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.

En nybyggnation innebär större möjligheter
att möta det ökade elevunderlag som
förväntas utifrån den ökade inflyttningen till
Marmorbyn och Baggetorp.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

386

vingaker.se

6 (10)

En nybyggnation innebär att utbildningen i skola
och fritidshem i Marmorbyn kan genomföras i
lokaler som gör det möjligt att uppfylla syftet med
utbildningen i enlighet med Skollagen.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Barn och elever i Marmorbyns skola och fritidshem.

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?

Detta perspektiv är inte aktuellt för just den fråga detta ärende handlar om.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Barnets bästa och barnets roll som rättighetsbärare har varit utgångspunkt för
ställningstagandet i detta ärende.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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(xx)
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Ks §

KS 2021/275

Ansökan om kommunal borgen till Hjälmarens
Vattenförbund
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen
skuld för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp (limit) om 825 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingar och Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet gäller under
förutsättning att Arboga, Örebro, Eskilstuna och Katrineholms kommuner fattar
motsvarande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens Vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna.
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den
stora. Projekteringsunderlag för det första delprojektet har tagits fram tillsammans
med PQ Projektledning AB och kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor.
Projektet har anmälts till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Sörmland och ska
genomföras i augusti och september 2021. Projekteringen av renovering av den stora
dammen i Hyndevad kommer sedan ta vid och Hjälmarens Vattenförbund kommer då
att återkomma kring kommunal borgen även för denna del.
Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en
budget som beslutas vid förbundets stämma.
Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är:
Andelstal för regleringsansvar
Örebro
30,5 %
Eskilstuna
14,5 %
Arboga
6,5 %
Vingåker
4,5 %
Katrineholm
4,0 %
Total andel kommuner
60,0 %
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 102/2021
Tjänsteutlåtande 2021-04-29
Ansökan om kommunal borgen Hjälmarens Vattenförbund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

124
(xx)

2021-06-07

Protokoll förbundsstämma
Utgiftsstat 2021
Inkomststat 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

393

394

395

396

397

vingaker.se

1 (11)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-29

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-19116
Elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/275

Kommunal borgen till Hjälmarens Vattenförbund
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen
skuld för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp (limit) om 825 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingar och Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet gäller under
förutsättning att Arboga, Örebro, Eskilstuna och Katrineholms kommuner fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens Vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna.
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den
stora. Projekteringsunderlag för det första delprojektet har tagits fram tillsammans
med PQ Projektledning AB och kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor.
Projektet har anmälts till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Sörmland och ska
genomföras i augusti och september 2021. Projekteringen av renovering av den stora
dammen i Hyndevad kommer sedan ta vid och Hjälmarens Vattenförbund kommer då
att återkomma kring kommunal borgen även för denna del.
Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en
budget som beslutas vid förbundets stämma.
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Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är:
Andelstal för regleringsansvar
Örebro
30,5 %
Eskilstuna
14,5 %
Arboga
6,5 %
Vingåker
4,5 %
Katrineholm
4,0 %
Total andel kommuner
60,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet
AB, Skogstorps Kraft AB och Säterbo Kraft AB, total andel uppgår till 40 procent. De
kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Då blir fördelningen av
borgensåtagandet, en interkommunal fördelning, i förhållande till medlemstal i
Hjälmarens Vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning för reglering, 60 procent
räknas om till 100 procent 100/60 = 1,667). Omräknade andelstal ger därmed nedan
interkommunala fördelning (andelstalen i tabellen ovan gånger 1,667):

Interkommunal fördelning
Örebro
50,8 %
Eskilstuna
24,2 %
Arboga
10,8 %
Vingåker
7,5 %
Katrineholm 6,7 %
Totalt
100,0%

Borgensbelopp
5 558 000 kr
2 662 000 kr
1 188 000 kr
825 000 kr
737 000 kr
11 000 000 kr

Hjälmarens Vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har tidigare gjort så för
mindre investeringar hos Swedbank AB, Hallsberg. Nu när det är frågan om större
krediter kräver kreditgivaren kommunal borgen.
Kommuninvest AB har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under
förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens Vattenförbund beslutar
om kommunal borgen för skulden. Hjälmarens Vattenförbund har därför kommit in
med en ansökan om kommunal borgen.
Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för
respektive kommuns andel av krediten, i ett första steg för renovering av den mindre
dammen och sedan i ett andra steg ta ställning för detsamma för renovering av den
större dammen i ett nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del.
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Limiten för borgen för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser i steg ett
blir 11 miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet.
Detta motsvarar för Vingåkers kommun 825 000 kronor utifrån ett interkommunalt
andelstal om 7,5 procent. Resterande låneförpliktelse om 10 175 000 kronor fördelas
mellan Örebro, Arboga, Katrineholm och Eskilstuna kommuner enligt respektive
interkommunala andelstal. Beslutet föreslås gälla under förutsättning att dessa
kommuner fattar likalydande beslut.
Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt
verksamhet i form av statligt driftbidrag.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen. Dialog
har förts med ekonomidirektören i Örebro kommun och med miljö- och
samhällsdirektören i Eskilstuna kommun samt med Vingåkers kommuns representant i
styrelsen för Hjälmarens Vattenförbund.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt att samtliga medlemskommuner
fattar likalydande beslut i den här frågan. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen för
kommunens andel av Hjälmarens Vattenförbunds upplåning om 11,0 mkr. Limiten ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar och
Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet föreslås gälla under förutsättning att Arboga,
Eskilstuna, Örebro och Katrineholms kommuner fattar likalydande beslut.
Kommunens andel av borgenssumman uppgår till 825 000 kronor.
Beslutet om borgen i det här läget avser Hjälmarens Vattenförbunds renovering av den
mindre av de båda dammarna. I handlingarna framgår att Hjälmarens Vattenförbund
även har för avsikt att renovera den större dammen och att de kommer att återkomma
med ytterligare borgensansökan för den upplåning det projektet medför. Detta kräver
ett nytt beslut från samtliga medlemskommuner och beloppen framgår inte i nuläget.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunens borgensåtaganden ökar med 825 000 kronor. Ett borgensåtagande
innebär alltid en viss risk. I det här fallet delar medlemskommunerna på risken utifrån
det fastställda andelstalet.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ansökan kommunal borgen Hjälmarens Vattenförbund inkl bilagor

Beslutet skickas till
Hjälmarens Vattenförbund
Örebro kommun
Arboga kommun
Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun
Ekonomienheten
Kommuninvest i Sverige AB

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.

Kommunens borgensåtaganden ökar. Borgen
är alltid en risk.

"[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]"

Åtgärderna som Hjälmarens Vattenförbund behöver
genomföra bidrar till reglering av Hjälmarens
vattennivå.

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Livsmiljön vid Hjälmaren förbättras genom reglering av vattennivån.
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Till
Hjälmarens vattenförbunds kommunala medlemmar

Ansökan om kommunal borgen för investering etapp 1 av
Hyndevadsdammen, Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån.
Hjälmarens vattenförbund avser att renovera Hyndevadsdammen i Eskilstuna-ån med
finansierade medel genom att uppta kredit för investeringskostnaden. Kreditgivarna
kräver kommunal borgen och därav ansöker förbundet om kommunal borgen från
samtliga förbundets kommunala medlemmar.
Hjälmarens vattenförbund ansvarar för reglering av vattennivån samt utprickning av farleder
i Hjälmaren. Förbundet bildades 1990 och övertog då ansvaret för reglering från Hjälmarens
och Kvismarens sjösänkningsjordar. Regleringen följer vattendom VA15/83 där Räta linjen
sattes som riktmärke för vattennivån mellan 20 maj och 30 september varje år. En
förutsättning för att Räta linjen skulle kunna nås, och som angavs vid förrättningen som
föregick bildandet av förbundet, var att en ombyggnation av lilla dammen skulle göras.
Hyndevadsdammen invigdes i slutet av 1800-talet och består av två dammfåror med totalt
36 träluckor. Under åren har löpande underhåll och reparationer utförts för att kunna hålla
dammen så tät och regleringen så säker som möjligt.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund har nu beslutat att planera för och genomföra en
mer omfattande renovering av dammen, uppdelad på två etapper. Förslaget presenterades
på förbundsstämman 20211 och medlemmarna biföll förslaget samt godkände att förbundet
upptar kredit för att finansiera renoveringens första etapp. Etapp 1 innebär att lilla dammen
renoveras till en modern damm med eldrivna luckor i stål. Samtidigt görs en besiktning av
fundament och eventuella åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att dammen efter
renoveringen är tät. Arbetet planeras till augusti-september 2021. Projektering har påbörjats
och underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 1 uppgår till cirka 11
miljoner kronor.
Projektet finansieras via en finansieringslösning. Förbundet har kontaktat både kommersiella
banker samt Kommuninvest som möjliga kreditgivare. Samtliga tillfrågade kreditgivare
kräver en kommunal borgen för att bevilja lån. Kommuninvest har gett positivt gensvar till
lösning under förutsättning att samtliga medlemskommuner ger förbundet kommunal
borgen för investeringen. Avskrivningskostnaderna fördelas sedan, efter med slutlig
kreditgivare överenskommen avskrivningsplan, i enlighet med givna andelstal för reglering
på samtliga förbundsmedlemmar i samband med den årliga utdebiteringen2, 3.
1

Bilaga: Protokoll från Hjälmarens vattenförbunds förbundstämma 2021
2
Bilaga: Budget 2021,
3
Underlag utdebitering 2021
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Under hösten 2021 kommer beslutsunderlag att arbetas fram gällande renovering av den
stora dammen. Kostnaden för etapp 2 presenteras längre fram och en kreditlösning med
kommunal borgen tas i ett nytt beslut.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund hävdar att en renovering av Hyndevadsdammen är
av avgörande betydelse för att regleringen av Hjälmarens vattennivå ska kunna följa gällande
vattendom och inriktningen mot Räta linjen och kan därför inte längre skjutas på framtiden
utan måste genomföras enligt framtagen tidplan. Styrelsen är mycket tacksam för det stöd
och engagemang som de kommunala medlemmarna visar genom att bevilja en kommunal
borgen för projektet.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund

Kristina Birath
Ordförande
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Budget

2021

Konto
Rörelsens intäkter
3110 Utdebitering reglering
3210 Utdebitering utprickning farleder
3310 Förbundsavgifter
Summa rörelsens intäkter

2 041 800
1 140 400
18 000
3 200 200

Rörelsens kostnader
Elförbrukning
Reparation och underhåll av fastighet
Styrelsemöten
Tele-datakommunikation
Postbefordran
Företagsförsäkringar
Revisionsarvode
Redovisningstjänster
Administrativ ledning, reglering
nytt
Administrativ ledning, utprickning
6532 Regleringssamordnare
6550 Skötsel, tillsyn
6551 Löpande underhållsarbeten
6560 Utprickning farleder
6570 Bankkostnader
6571 Reglering/Luckdragning
6590 Övriga främmande tjänster
nytt
Juridisk rådgivning
6710 Kontrollmyndigheter
Summa övriga externa kostnader

30 000
0
4 000
161 200
500 *
47 000
800 *
35 000
561 600
140 400
212 500
88 750
180 000
1 000 000
1 500
25 000
7 500
200 000
26 400
2 722 150

5120
5170
5833
6210
6250
6310
6470
6530
6531

Personalkostnader
7240 Styrelsearvoden
7510 Arbetsgivaravgift, 31,42%
Summa personalkostnader
Avskrivning
7820 Lån ombyggnation Hyndevadsdammen, vagn
Lån renovering lilla dammfåran Hyndevadsdammen

Räntekostnader
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder, 1%

25 150
7 900
33 050 *

100 000 rest lån 600000, vagnen (7 år)
210 000 prel lån 10,5 MSEK (50 år)
310 000 *

117 000 *
jmf 2020

Summa kostnader
varav summa kostnader reglering, för utdebitering
varav summa kostnader utprickning, för utdebitering
UTDEBITERING REGLERING
Summa momsbelagda kostnader för utdebitering, netto
Moms
Summa ej momsbelagda kostnader för utdebitering
Totalt för utdebitering reglering

3 182 200
2 041 800
1 140 400

2 199 000
1 199 000
1 000 000

1 264 360
316 090
461 350
2 041 800
*ej momsbelagda kostnader
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Notering till konto
5120 Elförbrukning
6210 Tele-datakommunikation
6531 Administrativ ledning, reglering

nytt kto

Administrativ ledning, utprickning

6532 Regleringssamordnare
6550 Skötsel, tillsyn

nytt kto
Juridisk rådgivning
7820 Amortering
8410 Räntekostnader
Totalt

totalt 2021
jmf 2020
diff
kostnadsökande kto 2021
minskade kostnader andra kto 2021

Ökning jmf 2020 Kommentar
Beräknad ökad elförbrukning vid Hyndevadsdammen
10 000 under underhållsarbete och därefter
70 000 Set up för digital nivå -och flödesrapportering
Utökad tjänst för administrativ ledning till deltid 50 %,
460 000 80 % av kostnaden
Utökad tjänst för administrativ ledning till deltid 50 %,
20 % av kostnaden. Tillkommande arbetsuppgifter för
förbundet då administrationen för utprickning görs i
140 400 egen regi fr o m 2021.
Överlappande regleringssamordning mellan avgående
25 000 och nytillträdde samordnaren under Q1
Ökad entreprenadostnad för tillsyn, skötsel
20 000 mätstationer
Rådgivning och konsultation, hantering föreläggande
från MMD samt sammanställning handlingar för
anmälan och underrättelse av underhåll av
200 000 Hyndevadsdammen till Länsstyrelsen Södermanland
100 000 Amortering underhåll Hyndevadsdammen
100 000 Räntekostnader underhåll Hyndevadsdammen
1 125 400

3 182 200
2 199 000
983 200
1 125 400
-142 200
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Debiteringslängd à-conto 2021
REGLERING
Budget 2021

Medlem
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar
Skogstorps Kraftverk AB
Strömfallet AB
Säterbo Kraft AB
Arboga kommun
Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun
Örebro kommun

Reglering %andel
10
7,5
20
2,5
6,5
14,5
4
4,5
30,5

SUMMA

100

Reglering Reglering ej
momsbelagd momsbelagd
kostnad netto, kr
kostnad, kr
126 436
46 135
94 827
34 601
252 872
92 270
31 609
11 534
82 183
29 988
183 332
66 896
50 574
18 454
56 896
20 761
385 630
140 712

1 264 360

461 350

Uttaxering 2021
Betalt àconto inkl
moms, kr

moms, 25%
31 609
23 707
63 218
7 902
20 546
45 833
12 644
14 224
96 407

Reglering
brutto kr
204 180
153 135
408 360
51 045
132 717
296 061
81 672
91 881
622 749

316 090

2 041 800

0

Uttaxering Aconto Farleder Medlemsavgift
0
2 000
0
2 000
0
2 000
0
2 000
17 106
2 000
182 464
2 000
57 020
2 000
28 510
2 000
855 300
2 000
1 140 400
18 000

A-conto
totalt inkl
moms
206 180
155 135
410 360
53 045
151 823
480 525
140 692
122 391
1 480 049
3 200 200

FARLEDER (ej momspliktigt)
Medlem
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar
Skogstorps Kraftverk AB
Strömfallet AB
Säterbo Kraft AB
Arboga kommun
Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun
Örebro kommun
SUMMA

Farleder %andel
0
0
0
0
1,5
16
5
2,5
75
100

Uttaxering
Farleder kr Betalt à-conto
0
0
0
0
17 106
182 464
57 020
28 510
855 300
1 140 400

Betalt datum

FÖRBUNDSAVGIFT (ej momspliktigt)
Medlem
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar
Skogstorps Kraftverk AB
Strömfallet AB
Säterbo Kraft AB
Arboga kommun
Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun
Örebro kommun
SUMMA

Förbundsavgift
kr
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
18 000

Betalt

0

A-CONTO 2021, TOTALT
Medlem
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar
Skogstorps Kraftverk AB
Strömfallet AB
Säterbo Kraft AB
Arboga kommun
Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun
Örebro kommun
SUMMA

Uttaxering 2021
A-conto
Reglering, A-conto Reglering,
netto
moms
172 571
31 609
129 428
23 707
345 142
63 218
43 143
7 902
112 171
20 546
250 228
45 833
69 028
12 644
77 657
14 224
526 342
96 407
1 725 710
316 090

Uttaxering
Reglering
TOTALT
204 180
153 135
408 360
51 045
132 717
296 061
81 672
91 881
622 749
2 041 800

Fakturerat
datum

Betalt
datum

Betalas
senast
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
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Kommungemensam lokalförsörjningsstrategi 2021- 2025
och lokalförsörjningsplan 2021-2022
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar bifogad lokalförsörjningsstrategi 2021-2025 med
lokalförsörjningsplan 2021-2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter AB uppdras att
ansvara för kommunens lokalresursplanering från och med den 1 januari 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB ska införa en
kommunövergripande lokalbank med syfte att effektivisera lokalutnyttjandet enligt
principerna i lokalförsörjningsstrategin. Lokalbanken ska vara införd senast den
1 januari 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB ska stå för alla
hyreskontrakt för verksamhetslokaler, inklusive att hyra in av tredje part om
bolaget inte självt eller via AB Vingåkershem kan tillgodose behovet. För
eventuella undantag ska separata beslut fattas. Övergången av befintliga avtal ska
ske successivt och vara slutfört senast den 31 december 2022.
5. Kommunfullmäktige beslutar att tiden för slutredovisning av fullmäktiges beslut
(dnr 2019:124) ”Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter
AB och AB Vingåkershem får i uppdrag att i samråd med kommunen under 2020 se
över och vid behov skriva om samtliga hyresavtal med kommunen som hyresgäst.
Möjlighet för kommunen att omförhandla villkoren ska finnas. Nya hyresavtal
inklusive gränsdragningslistor ska vara fastställda senast 2020-12-31.” förlängs
till sammanträdet den 22 november 2021.
6. Kommunfullmäktige beslutar att tiden för slutredovisning av fullmäktiges beslut
(dnr 2019/462), ”Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta
utreda frågan om att överföra ägandet av styrelsens fastigheter till Vingåkers
kommunfastigheter AB. Ett förslag till beslut ska redovisas för fullmäktige vid
sammanträdet i juni 2020” förlängs till sammanträdet den 22 november 2021.
7. Kommunfullmäktige beslutar att det inom Kommunstyrelsen ska finnas en
funktion som stöd till förvaltningarna vid hyresförhandlingar med Vingåkers
kommunfastigheter AB och vid den årliga uppdateringen av
lokalförsörjningsstrategi med plan. Funktionen ska vara införd senast den
31 oktober 2021.
8. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt vara
hyresgäst till utegårdarna i anslutning till förskolor och skolor. Vingåkers
kommunfastigheter AB ska ansvara för drift inklusive utrustning, inom de
ekonomiska ramar som sätts i samband med hyresavtalen.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ska ha helhetsansvar
och vara hyresgäst för kommunens sporthallar. Förändringen ska gälla från den 1
januari 2022. Fram till dess ska förändringar av budget ha tagits fram. Rutiner ska
också ha skapats som gör att andra nämnder kan nyttja hallarna och att
Kommunstyrelsen (genom tekniska enheten) kan sköta driften av dem utan att det
innebär en krävande administration.
10. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkersbadets hyreskontrakt ska skrivas om så
att Kultur- och fritidsnämnden är hyresgäst senast från den 1 januari 2022.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11. Kommunfullmäktige beslutar att Slottsparken ska ingå i hyresavtalet avseende
Säfstaholms slott. Budgetkonsekvenser ska hanteras i budgeten för 2022.
12. Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämnden ska senast från 1
januari 2022 ansvara för allmänna badplatser, lekparker och Tennisparken. Fram
till dess ska förändringar av budget ha tagits fram. Rutiner ska också ha skapats
som gör att Kommunstyrelsen (genom tekniska enheten) kan sköta driften av
nämnda platser utan att det innebär en krävande administration.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen beslutar enligt förslaget en kommunövergripande lokalförsörjningsstrategi
och plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-04
Lokalförsörjningsstrategi 2021-2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-04
Handläggare

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

KS 2020/115

Kommungemensam lokalförsörjningsstrategi 2021-2025
och lokalförsörjningsplan 2021-2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Kommunfullmäktige beslutar bifogad lokalförsörjningsstrategi 2021-2025
med lokalförsörjningsplan 2021-2022.
Vingåkers Kommunfastigheter AB uppdras att ansvara för kommunens
lokalresursplanering från och med den 1 januari 2022.
Vingåkers kommunfastigheter AB ska införa en kommunövergripande
lokalbank med syfte att effektivisera lokalutnyttjandet enligt principerna i
lokalförsörjningsstrategin. Lokalbanken ska vara införd senast den
1 januari 2022.
Vingåkers kommunfastigheter AB ska stå för alla hyreskontrakt för
verksamhetslokaler, inklusive att hyra in av tredje part om bolaget inte självt
eller via AB Vingåkershem kan tillgodose behovet. För eventuella undantag
ska separata beslut fattas. Övergången av befintliga avtal ska ske successivt
och vara slutfört senast den 31 december 2022.
Tiden för slutredovisning av fullmäktiges beslut (dnr 2019:124)
”Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter AB och AB
Vingåkershem får i uppdrag att i samråd med kommunen under 2020 se över
och vid behov skriva om samtliga hyresavtal med kommunen som hyresgäst.
Möjlighet för kommunen att omförhandla villkoren ska finnas. Nya hyresavtal
inklusive gränsdragningslistor ska vara fastställda senast 2020-12-31.”
förlängs till sammanträdet den 22 november 2021.
Tiden för slutredovisning av fullmäktiges beslut (dnr 2019/462),
”Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta utreda frågan
om att överföra ägandet av styrelsens fastigheter till Vingåkers
kommunfastigheter AB. Ett förslag till beslut ska redovisas för fullmäktige vid
sammanträdet i juni 2020” förlängs till sammanträdet den 22 november 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att det inom Kommunstyrelsen ska finnas en
funktion som stöd till förvaltningarna vid hyresförhandlingar med Vingåkers
kommunfastigheter AB och vid den årliga uppdateringen av
lokalförsörjningsstrategi med plan. Funktionen ska vara införd senast den
31 oktober 2021.
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8.

9.

10.
11.
12.

Barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt vara hyresgäst till utegårdarna i
anslutning till förskolor och skolor. Vingåkers kommunfastigheter AB ska
ansvara för drift inklusive utrustning, inom de ekonomiska ramar som sätts i
samband med hyresavtalen.
Kultur- och fritidsnämnden ska ha helhetsansvar och vara hyresgäst för
kommunens sporthallar. Förändringen ska gälla från den 1 januari 2022. Fram
till dess ska förändringar av budget ha tagits fram. Rutiner ska också ha
skapats som gör att andra nämnder kan nyttja hallarna och att
Kommunstyrelsen (genom tekniska enheten) kan sköta driften av dem utan att
det innebär en krävande administration.
Vingåkersbadets hyreskontrakt ska skrivas om så att Kultur- och
fritidsnämnden är hyresgäst senast från den 1 januari 2022.
Slottsparken ska ingå i hyresavtalet avseende Säfstaholms slott.
Budgetkonsekvenser ska hanteras i budgeten för 2022.
Kultur- och fritidsnämnden ska senast från 1 januari 2022 ansvara för
allmänna badplatser, lekparker och Tennisparken. Fram till dess ska
förändringar av budget ha tagits fram. Rutiner ska också ha skapats som gör
att Kommunstyrelsen (genom tekniska enheten) kan sköta driften av nämnda
platser utan att det innebär en krävande administration.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen beslutar enligt förslaget en kommunövergripande lokalförsörjningsstrategi
och plan.
Ärendets beredning
Kommunledningsgruppen och vd för kommunens fastighetsbolag har berett ärendet
under ledning av kommunchefen och med stöd av en extern konsult.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Lokalkostnader är den näst största posten i kommunens budget. Vingåkers kommun
har till dags dato dock inte haft någon kommunövergripande strategi eller plan för
lokalförsörjningen, vilket har inneburit att förslag om nybyggnation etc har tagits
objekt för objekt utan ordentlig möjlighet att se helhetsperspektivet. Den nu föreslagna
strategin lägger fast generella principer som ska gälla för lokalförsörjningen, och den
bilagda planen ger överblick och möjlighet för den politiska ledningen att besluta om
lokalförsörjning i ett helhetsperspektiv som sträcker sig ett antal år framåt.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att införandet av en lokalförsörjningsstrategi och plan
kommer att minska kommunens kostnader för lokaler, även om det kommer vara svårt
att visa exakta belopp eller kausalsamband.
Förslagen till beslut innebär viss ökning av arbetstiden både inom förvaltningarna och
Vingåkers kommunfastigheter AB. För några av förslagen anges också att kostnaden
får hanteras i budgetarbetet inför 2022.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kommungemensam lokalförsörjningsstrategi och plan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Vingåkers kommunfastigheter AB

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

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

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

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

Att ha överblick över lokalförsörjningen,
som är kommunens näst högsta utgiftspost,
och kunna fatta beslut med framförhållning
och ur ett helhetsperspektiv bidrar till
ekonomi i balans.
Att ha överblick över lokalförsörjningen,
som är kommunens näst högsta utgiftspost,
och kunna fatta beslut med framförhållning
och ur ett helhetsperspektiv bidrar till bra
kvalitet på skollokaler och därmed till
elevernas skolmiljö.
Att ha överblick över lokalförsörjningen,
som är kommunens näst högsta utgiftspost,
och kunna fatta beslut med framförhållning
och ur ett helhetsperspektiv bidrar till
välskötta kommunala byggnader i hela
kommunens geografiska område.

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]"

Bra lokaler bidrar till god hälsa och välbefinnande.
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Att ha överblick över lokalförsörjningen, som är
kommunens näst högsta utgiftspost, och kunna fatta
beslut med framförhållning och ur ett
helhetsperspektiv bidrar till bra skollokaler och
därmed till god utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar till
anständiga arbetsvillkor för de anställda.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn som nyttjar kommunens verksamhetslokaler, dvs utöver skolor och
förskolor även t.ex. badhuset.

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

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

Beslutet har ingen direkt verkan på enskilda grupper.

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

Beslutet har ingen direkt verkan på barn.
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Lokalförsörjningsstrategi

Inledning
För att kunna erbjuda samhällsservice med god kvalitet krävs ändamålsenliga lokaler.
till ett rimligt pris. I syfte att arbeta medvetet och långsiktigt med försörjningen av
lokaler och möta behov inom kommunens förvaltningar har detta dokument tagits
fram. Planeringen i kommande kapitel ska utgöra grunden för kommunens
användning av lokaler under planperioden 2021–2025 och en revidering av
uppgifterna kommer att genomföras en gång om året i samband med ordinarie
planeringsprocess.

Vägledande principer
•
•
•
•
•
•

Lokalförsörjning är en stödprocess till verksamheterna så att de kan uppnå
verksamhetens mål och säkra en god arbetsmiljö
Samverkan mellan verksamheter ska ske för ökad effektivitet
Lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen
Incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas
Respektive verksamhet bär sina lokalkostnader
Kommunens egna fastigheter ska användas, undantag ska undvikas
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Illustration över Vingåker Kommuns lokalförsörjningsprocess
A.

B.

C.

D. Lokal-

Lokalbehov

Lokabehov

Sam-

försörjnings

sutredning

splan

planering

plan

Maj/juni

Augusti

Oktober

December

E.
Åtgärder

F.
Uppföljning

Kommande

Uppföljnings

året

-process

A. Lokalbehovsutredningen består i att verksamheterna själva genomför en
inventering av sina behov framöver. Utredningen nämndbehandlas, i samband
med årligt budgetunderlag juni.
Ansvarig: Respektive förvaltning för beslut i nämnd i samband med att
budgetunderlag i maj/juni. Se bilaga 2.
B. Lokalbehovsplan sätter ihop de olika nämndernas lokalbehov till en gemensam
lokalbehovsplan för kommunen. Kommunens lokalfunktion tillser till att planen
håller kvalitet och kan därför kräva och hjälpa verksamheterna att revidera eller
tydliggöra sina behov med vidare analys eller liknande.
Ansvarig: Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med respektive
förvaltning. Färdigställs senast i augusti. Se bilaga 1.
C. Förvaltningarnas olika behov av lokaler samplaneras. Under samplaneringen
arbetar kommunens lokalfunktion tillsammans med verksamheterna samt
fastighetsbolagen för att hitta lösningar på lokalbehoven. I planeringsarbetet tas
hänsyn till underhållsåtgärder etc. i beaktande samt huruvida verksamheterna kan
samnyttja lokaler, minska beståndet, förändra lokaler etc. En prioriteringsordning
tas även fram.
Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen i samråd med
kommunledningsgruppen. Färdigställs senast i oktober. Se bilaga 1.
D. Lokalförsörjningsplanen sammanfattar samplaneringens resultat, sammanväger
analyser och prioriteringar utifrån de vägledande principerna för lokalförsörjning
och ger förslag på koncerngemensamma uppdrag
Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen i samråd med
kommunledningsgruppen. Bereds av kommunstyrelsen. Beslutas av
kommunfullmäktige.
E. Genomförande av åtgärder
Ansvarig: Respektive nämnd/bolag som fått uppdrag i samband med beslut av
planen.
F. Uppföljning
Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen bistår inom ramen för sin uppsiktplikt
och arbetar i samråd med kommunledningsgruppen. Återrapporteras enligt
gängse uppföljningsrutin.
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Övergripande beskrivning av befintligt lokalbestånd

Antal förhyrda kvadratmeter per nämnd
1 773
34 118
Vingåkers kommun,
Socialnämnden

32 572

Vingåkers kommun, BoUnämnden
19 522

Vingåkers kommun,
Kommunstyrelsen
Övriga

Diagrammet ovan visar hur många kvadratmeter respektive nämnd inom Vingåker
kommun förhyr.

Relationen mellan internt och externt hyrda lokaler
3%

97%
Internt inhyrda lokaler

Externt inhyrda lokaler

Diagrammet visar att majoriteten av den yta som förhyrs består av internt inhyrda
lokaler, där Vingåkers Kommunfastigheter AB eller AB Vingåkershem står som
hyresvärdar.
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Lokalbank
En lokalbank ska införas. Den syftar till att underlätta genomslaget för de vägledande
principerna, framförallt att lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen och
att incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas.
Principerna för lokalbank är
•

•
•
•

•
•

Hel, alternativt del av lokalen som kan avgränsas, har en separat entré́ , egen
toalett och kan användas av annan verksamhet eller uthyras till extern part kan
sägas upp av verksamhetsförvaltningen och ska då senast efter 9 månader
tillfalla lokalbanken. Kommunfastigheter AB har rätt att avvisa uppsägning om
lokalen inte överensstämmer med kriterierna
Kommunfastigheter AB ansvarar för att aktivt hantera lokalbanken och
minimera kommunkoncernens kostnader
Lokal får belasta lokalbanken i maximalt två år
Om lokal inte bedöms kunna bära sina egna kostnader inom två år ska bolaget
tillskriva kommunstyrelsen senast tre månader innan tidsperiodens utgång för
fullmäktiges ställningstagande om avyttring, rivning eller att lokalen ska återgå
till verksamhetshyra.
Bolaget särredovisar lokalbanken till kommunstyrelsen årligen i december
med uppdatering senast sista mars följande år för kommunens
ställningstaganden inför kommande års budget.
Underskott i lokalbanken finansieras av kommunen efter prövning i samband
med kommunkoncernens årsbokslut.

Grundläggande parametrar för analys
Vingåker kommuns befolkningsprognos

Vingåker kommun har valt att anlita företaget Statisticon för att erhålla en
befolkningsprognos, och den sträcker sig från år 2019 till år 2029, se bilaga 4.
Statisticon inleder sin rapport med att påpeka att deras beräkningar utgår från
Skatteverkets folkbokföringsregister och därmed räknas alla invånare med
uppehållstillstånd. Då Vingåkers kommun är en av de kommuner i Sverige som tar ett
mycket stort ansvar för mottagande av asylsökande är detta en viktig aspekt att ta med
här. De siffror som presenteras här kan i själva verket alltså vara högre i praktiken.

Styrande dokument

Olika typer av styrande dokument påverkar handlanden och beslut i lokalfrågor.
Hänsyn tas till lagstiftning, nationella styrdokument och Vingåkers kommuns lokala
styrdokument. Dessa formella utgångspunkter är en naturlig del av förvaltningarnas
analys.
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Bedömningar från förvaltningar

En del antaganden om behoven av lokaler kan inte kopplas direkt till de styrande
dokumenten eller statistiska underlag som finns och producera ett tillförlitligt resultat.
I många fall har därför antaganden och behov som presenteras här granskats av
kommunens olika förvaltningar i syfte att reflektera den operativa verksamhetens
uppfattning av lokalbehovet, härstammande från medborgarnas tankar, åsikter, behov
men även trender inom sätten att driva olika verksamheter.
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Lokalförsörjningsplan
Sammanfattning
När kommunen nu ska införa en kommungemensam lokalförsörjningsplan kommer
den initialt att se lite olika ut för de olika nämnderna, beroende på hur de har arbetat
hittills. Behoven är väldigt varierade i de olika verksamheterna och en del av förslagen
nedan är av mera övergripande karaktär, medan andra är av specifik
verksamhetskaraktär. Genom att strategi och plan beslutas kommer arbetssätt och
tidplaner att ensas.

Föreslagna åtgärder inom lokalförsörjningen för Vingåker kommun
Koncernövergripande förslag

•
•

•

•

•

•

Vingåkers Kommunfastigheter AB uppdras att ansvara för kommunens
lokalresursplanering från och med den 1 januari 2022.
Vingåkers kommunfastigheter AB ska införa en kommunövergripande lokalbank
med syfte att effektivisera lokalutnyttjandet enligt principerna i
lokalförsörjningsstrategin. Lokalbanken ska vara införd senast den 1 januari 2022.
Vingåkers kommunfastigheter AB ska stå för alla hyreskontrakt för
verksamhetslokaler, inklusive att hyra in av tredje part om bolaget inte självt eller
via AB Vingåkershem kan tillgodose behovet. För eventuella undantag ska
separata beslut fattas. Övergången av befintliga avtal ska ske successivt och vara
slutfört senast den 31 december 2022.
Tiden för slutredovisning av fullmäktiges beslut (dnr 2019:124)
”Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter AB och AB
Vingåkershem får i uppdrag att i samråd med kommunen under 2020 se över och
vid behov skriva om samtliga hyresavtal med kommunen som hyresgäst.
Möjlighet för kommunen att omförhandla villkoren ska finnas. Nya hyresavtal
inklusive gränsdragningslistor ska vara fastställda senast 2020-12-31.” förlängs till
sammanträdet den 22 november 2021.
Tiden för slutredovisning av fullmäktiges beslut (dnr 2019/462),
”Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta utreda frågan om
att överföra ägandet av styrelsens fastigheter till Vingåkers kommunfastigheter
AB. Ett förslag till beslut ska redovisas för fullmäktige vid sammanträdet i juni
2020” förlängs till sammanträdet den 22 november 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att det inom Kommunstyrelsen ska finnas en
funktion som stöd till förvaltningarna vid hyresförhandlingar med Vingåkers
kommunfastigheter AB och vid den årliga uppdateringen av
lokalförsörjningsstrategi med plan. Funktionen ska vara införd senast den 31
oktober 2021.
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•

•

•
•
•

Barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt vara hyresgäst till utegårdarna i
anslutning till förskolor och skolor. Vingåkers kommunfastigheter AB ska ansvara
för drift inklusive utrustning, inom de ekonomiska ramar som sätts i samband
med hyresavtalen.
Kultur- och fritidsnämnden ska ha helhetsansvar och vara hyresgäst för
kommunens sporthallar. Förändringen ska gälla från den 1 januari 2022. Fram till
dess ska förändringar av budget ha tagits fram. Rutiner ska också ha skapats som
gör att andra nämnder kan nyttja hallarna och att Kommunstyrelsen (genom
tekniska enheten) kan sköta driften av dem utan att det innebär en krävande
administration.
Vingåkersbadets hyreskontrakt ska skrivas om så att Kultur- och fritidsnämnden
är hyresgäst senast från den 1 januari 2022.
Slottsparken ska ingå i hyresavtalet avseende Säfstaholms slott.
Budgetkonsekvenser ska hanteras i budgeten för 2022.
Kultur- och fritidsnämnden ska senast från 1 januari 2022 ansvara för allmänna
badplatser, lekparker och Tennisparken. Fram till dess ska förändringar av budget
ha tagits fram. Rutiner ska också ha skapats som gör att Kommunstyrelsen
(genom tekniska enheten) kan sköta driften av nämnda platser utan att det
innebär en krävande administration.

Nämndspecifika förslag (kräver enskilda beslut)

•

•
•
•
•
•

Nybyggnation av förskola i centralortens södra del, som inrymmer de
verksamheten som idag bedrivs i Grändens och Södergårdens förskolor
genomförs. Beslut har fattats i kommunfullmäktige i februari 2021.
Nybyggnation av skola i Marmorbyn genomförs.
Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader. Kan komma att revideras.
Högsjö skola ska renoveras.
Verksamheterna i kommunens F-6-skolor och Slottsskolan 7–9 samorganiseras.
Nya besöksrum IFO/Åbrogården byggs omgående.
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Bilaga 1 - Sammanställning av lokalbehovsplan och
samplanering
Lokalbehovsplanen sätter ihop de olika nämndernas lokalbehov till en gemensam
lokalbehovsplan för kommunen. Kommunens lokalfunktion tillser till att planen håller
kvalitet och kan därför kräva och hjälpa verksamheterna att revidera eller tydliggöra
sina behov med vidare analys eller liknande.
Förvaltningarnas olika behov av lokaler samplaneras. Under samplaneringen arbetar
kommunens lokalfunktion tillsammans med verksamheterna samt fastighetsbolagen
för att hitta lösningar på lokalbehoven. I planeringsarbetet tas hänsyn till
underhållsåtgärder etc. i beaktande samt huruvida verksamheterna kan samnyttja
lokaler, minska beståndet, förändra lokaler etc. En prioriteringsordning tas även
fram.
Barn och utbildningsnämnden har gjort en gedigen genomgång av sina lokaler.
Analysen har lett till följande slutsatser
•
•
•

De mest akuta lokalbristerna inom förskoleverksamheten finns i Grändens och
Södergårdens förskolor.
Kransorternas F-6 skolor i Högsjö och Marmorbyn har båda ett stort
renoveringsbehov.
Centralortens F-6 skolor Sävstaskolan och Slottskolan F-6 har båda en stor
platsbrist.

Nämnden har ställt sig bakom nedanstående prioritering av åtgärder
1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del, som inrymmer de
verksamheten som idag bedrivs i Grändens och Södergårdens förskolor.
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn.
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader.
4. Renovering av Högsjö skola.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens F-6-skolor och Slottsskolan 7–
9.
Socialförvaltningen har en lång planeringshorisont. Fram till 2025 är det framförallt
administrativa lokaler som behöver hanteras
IFO är trångbodda. IFO/Åbrogårdens lokaler är inte alls är funktionella utifrån att
ljudisoleringen mellan besöksrummen är helt undermålig. Detta har också kommit
fram att klienterna tycker via de brukarundersökningar som är gjorda. Likaså är
väntrum och sluss helt underdimensionerade och utformade så att de ökar risken för
hot och våld.
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Bolaget tror att det blir mycket svårt/dyrt att åtgärda ljudisoleringen mer än vad som
är gjort utan att det bästa är att bygga nya besöksrum från grunden.
Integrationsenhetens hyresavtal går ut halvåret 2022 och önskvärt är att den
verksamheten kan lokaliseras nära IFO. Arbetsmarknad, Integration och IFO borde
delvis kunna samutnyttja lokaler, reception etc. Som mottagandet ser ut nu kan
integrationsverksamheten på sikt komma att minska medans det finns ett konstant ökat
tryck på IFO vilket i bästa fall kan kompensera varandra.
2025 kommer avdelning nr ett av de tre tidigare stängda avdelningarna på
Humlegården behöva öppnas. Då måste kontorsfrågan för ett tiotal medarbetare lösas.
Finns ingen annan hyresgäst till Nordangård är det ekonomiskt minst dåliga
alternativet att inhysa äldreomsorgens administration där även om det blir ett visst
avstånd mellan verksamheten och kontorslokalerna. Ett alternativ är att flytta
funktionshinderomsorgens Änglagrupp från Ekgården men för dem är en lokal på 2:a
eller 3:e våningen ur tillgänglighetssynpunkt mindre lämplig och mer
personalkrävande. Båda lösningarna kräver att Pegasus erhåller andra lokaler.
•
•
•

Bygg nya besöksrum IFO/Åbrogården omgående.
När integrationsenhetens hyresavtal går ut halvåret 2022 är det önskvärt är att den
verksamheten lokaliseras nära IFO.
Planera för kontorsplatser för 10 medarbetare som kan behöva flytta från
Humlegården år 2025.

Lokalbehoven på kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen (KoS) handlar i
denna behovsplan primärt om att reda ut oklarheter i ansvarsfördelning avseende
lokaler och anläggningar. För att ha ett bra utgångsläge för tydlighet och ett effektivt
arbete har därför ingen framskrivning av kommande behov och ambitioner gjorts i
denna behovsplan, vilket ska göras i nästa plan.
•

•
•

Tydliggör ansvarsförhållandet för sporthallarnas lokaler och dess innehåll. KoS
bör ha helhetsansvaret och vara hyresgäst. Vidareuthyrning ska sedan ske till den
andra parten. Tekniska (KS) bör inte stå för hyreskontraktet med anledning av
principen om att respektive verksamhet ska bära sina lokalkostnader. Tekniska är
en stödverksamhet, inte en verksamhetsdrivande enhet. Hyran och intäkter för
sporthallarna ska överföras till KoS. Hyresöverföringen måste ta hänsyn till en
korrekt skolpeng.
Uppdra till kommunfastigheter att den uppsagda fritidsgårdens lokaler behöver
hitta en ny hyresgäst alternativt hanteras på annat sätt.
Vingåkersbadets och Säfstaholms slottspark hyreskontrakt bör skrivas om med
KoS (KoFN) som hyresgäst. Avseende slottet bör även Slottsparken ingå i
hyresavtalet. Budgeten för slottsparken bör således överföras till KoFN.
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•

•

Kultur- och fritidsförvaltningen bör ansvara för allmänna badplatser, lekparker
och Tennisparken i enlighet med principen om att respektive verksamhet ska bära
sina lokalkostnader. Tekniska (KS) är en stödverksamhet, inte en
verksamhetsdrivande enhet. Budgeten för dagens drift bör således överföras till
KoFN och tekniska (KS) utför arbeten på KoS uppdrag.
De administrativa lokalerna på Bondegatan är för stora och de delar som inte
nyttjas bör frånträdas av KoS. Samordning för ny hyresgäst behövs inom
kommunkoncernen. Tidigare utredningsuppdrag (SVEFA 2019) ger vid hand att
en större lokaleffektiviseringsutredning behövs. Detta uppdrag bör lämnas till
lokalresursplanerare alternativt till Kommunfastigheter AB.

Övriga förslag utifrån intervjuer med förvaltningar och bolag
•

•
•
•

•
•
•
•

Säkerställ genomförande av Kommunfullmäktiges beslut 2019:124
”Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter AB och AB
Vingåkershem får i uppdrag att i samråd med kommunen under 2020 se över och
vid behov skriva om samtliga hyresavtal med kommunen som hyresgäst.
Möjlighet för kommunen att omförhandla villkoren ska finnas. Nya hyresavtal
inklusive gränsdragningslistor ska vara fastställda senast 2020-12-31.”.
Idag finns en stor otydlighet i vem som är hyresgäst. Uppdraget är delvis utfört,
nya avtal finns och ett förslag på ny gränsdragningslista finns framskriven av
bolaget.
Inför lokalbank
Om flera verksamheter förhyr en lokal bör separata avtal upprättas.
Det behöver finnas en gemensam funktion i kommunen som stöd vid
hyresförhandlingar med bolaget. Det är viktigt att kommunen håller isär rollerna
ägare och hyresgäst.
Tydliggör hur beställning från verksamhet till bolaget formellt ska gå till.
Det saknas ansvarig för utegårdarna i anslutning till förskolor och skolor. Det
bästa vore att BoU är hyresgäst och att de hanteras av bolaget
Bolaget bör ta ansvar för lokalresursplanering
Bolaget bör stå för alla hyreskontrakt och om de inte själva eller via
Vingåkershem kan tillgodose behovet hyra in av annan part.
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Bilaga 2 Lokalbehovsutredning per nämnd
Syfte
Lokalbehovsutredningen består i att låta verksamheterna själva genomföra en
inventering av sina behov av lokaler, byggnader, mark och anläggningar. Arbetet sker
utifrån vägledande principer som satts upp i strategin. Lokalbehoven nämndbehandlas,
i samband med årligt budgetunderlag juni.
Nulägesbeskrivning
Redogör vid behov översiktligt för nuvarande verksamhet och beslutade större
verksamhetsförändringar som har bäring på lokalbehovet.
Beskriv gärna var verksamheterna är lokaliserade, gärna med stöd av en karta.
Behov
Vid bedömning av behov tänk utifrån styrande dokument, verksamhetens volym,
geografi/lokalisering samt ändamålsenlighet. Välj en lämplig kategoriindelning utifrån
dels verksamhetens behov samt för underlättandet av samplanering med andra
verksamheter.
Använd en överskådlig tabell om befintlig kapacitet fem år framåt utifrån redan
fattade beslut per kategori
Befintligt utbud
Använd en överskådlig tabell som visar kapacitet fem år framåt utifrån redan fattade
beslut om tillkommande och avgående lokaler samt underhållsåtgärder mm per
kategori.
Kommentera tabellen per kategori och bedöm ev. risker för utbudet.
Sammanställning
Sammanställ behov och befintligt utbud per kategori i tabell och synliggör ev.
skillnader.
Analys och sammanfattning
Analysera sammanställningen och kommentera och lyft fram sådant som behöver tas
om hand. Ge konkreta förslag till undersökningar och projekt. Tydliggör vad nämnden
själv tar ansvar för och vad som behöver tas om hand i den kommungemensamma
planen. Ge gärna förslag som underlättar för samplanering i koncernen.
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Bilaga 2.1 Lokalbehovsutredning Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Nulägesbeskrivning
Lokalbehoven på kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen (KoS) handlar i denna
behovsplan primärt om att reda ut oklarheter i ansvarsfördelning avseende lokaler och
anläggningar. För att ha ett bra utgångsläge för tydlighet och ett effektivt arbete har
därför ingen framskrivning av kommande behov och ambitioner gjorts i denna
behovsplan, vilket ska göras i nästa plan.
Befintligt utbud
Kapaciteter totalt

2021

Sporthallar

6

Fritidsgårdar

2

Bibliotek

2

Badhus

1

Slottet – museum

1

Centralkök

1

Förråd

1

2022

2023

2024

2025

1

Lekplatser
Badplatser

7

Aktivitetspark - Tennisparken

1

Administrativa lokaler

2

Sporthallar

Ligger i anslutningen till sex skolor. KoS som rapporterar till Kultur- och
fritidsnämnden (KoFN) hyr ut lokalerna till externa parter. Den tid som skolan inte
nyttjar lokalerna betalar tekniska förvaltningen som lyder under Kommunstyrelsen
(KS) hyran och får således hyresintäkterna från externa. Ansvarsförhållandena för
inventarier är oklara mellan kultur- och samhällsbyggnad, barn och ungdom,
föreningar, tekniska och kommunfastigheter.
KoS har påbörjat ett arbete för att samtliga sporthallar ska hålla lika och hög standard
med liknade inventarier.
Fritidsgårdar
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Idag finns två fritidsgårdar med målgruppen 10–18 år. En är nybyggd och den andra
är uppsagd.
Bibliotek

Kommunen har två folkbibliotek, ett i centrala Vingåker, där KS tecknat kontraktet.
Bibliotekshuset i centrala Vingåker genomgår en omfattande renovering med bl.a.
stambyte, och biblioteket kommer får en uppfräschning. Det andra folkbiblioteket
inryms i skolans lokaler i Högsjö. Skolbiblioteken hanteras helt av Barn- och
ungdomsförvaltningen/nämnden (BoU).
Badhus

Vingåkersbadet hyrs av bolaget, tekniska förvaltningen (KS) är hyresgäst. KoS
ansvarar för badet. Badhuset är gammalt och inom ett antal år kommer miljö- och
hälsokraven inte kunna hållas. Politiskt beslut finns att ta fram beslutsunderlag och
kommunfastigheter har i sin budget avsatt medel för att projektera för nytt badhus.
Slottet - museum

Säfstaholms slott hyrs numera av KoS (KoFN) och innefattar både museum,
restaurangdel (som vidareuthyrs av KoS) och administrativa lokaler. Slottsparken
ansvarar bolaget för på uppdrag av tekniska (KS).
Kök

Centralköket finns på det särskilda boendet Humlegården. Tekniska (KS) är hyresgäst.
Det finns en gränsdragningslista för ansvar i centralköket. Verksamheten bedrivs av
mat och måltid på KoS (KS). Gällande kök i BoU:s verksamhet så är det BoU som
står för lokalerna och mat- och måltid (KS) som sköter verksamheten.
Socialförvaltningen (Soc) personal sköter själva sina mindre kök med egen personal.
Förrådet

KS har hyreskontraktet, och tekniska (KS) bedriver verksamheten.
Administrativa lokaler

Förvaltningens administration är belägen dels i slottet och dels på Bondegatan, i
gamla SE-bankens lokaler. Lokalerna på Bondegatan är för stora och har ett högt kvm
pris. Gränsdragningen för ansvar i lokalen är skild från övriga lokaler i kommunen,
där verksamheten har ett större ansvar.
Lekparker, aktivitetspark och badplatser

Tekniska har ansvar för allmänna badplatser och lekparker. Kommunfastigheter ska ta
över lekparker som ligger på skolor. Tekniska ansvarar för Tennisparken med torgyta
och lekyta. Lokalen med kiosk och toaletter ansvarar KoS för.
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Övrigt

Kommunen äger inga andra anläggningar förutom elljusspåret i Båsenberga. Högsjö
elljusspår drivs av en förening.

Behov
Avseende anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv så genomfördes en
utredning 2017 av företaget ProActivity AB.
”Denna rapport undersöker status på utvalda idrotts-, motions- och friluftsanläggningar i
Vingåkers kommun och föreslår satsningar och åtgärder för att vidareutveckla utbudet och
kapaciteten. Rapporten bygger på intervjuer med utvalda föreningar och med
upplevelsechefen i Vingåkers kommun, samt kartläggning och dokumentering på plats. Även
forskning och information från utvalda referensanläggningar ingår, samt resultat från en
enkät som gått ut till alla föreningar i Vingåker.
Idrotts- och motionsanläggningarna i Vingåker har generellt ett stort behov av upprustning
och kapacitetshöjning, till exempel vad gäller träningsytor inomhus för bollsporter, att
investera i en konstgräsplan utomhus, förnyelse av ridhus och tillhörande lokaler, och
förlängning och modernisering av konstsnöspåret för längdskidåkning. Idrottsvanor och
rörelsemönster i befolkningen förändras ständigt och ibland snabbt. I Vingåker finns behov av
att utveckla anläggningar och ytor för många olika idrotter och även spontanidrott/motion. I
samband med att en ny skola byggs (Slottsskolan) finns goda möjligheter att utöka Vingåkers
utbud av anläggningar och ytor för idrott, motion och spontanidrott för att passa dagens
intresse av rörelse, idrott och lek. Slottsvallen skulle exempelvis kunna utformas med
rundbana för friidrott, utegym och anordningar för parkour, konstgräsplan, boulebana,
isbana, basketplan, beachvolleyplaner, motionsslinga, pulkabacke och multihall för
bollsporter, för att bli en ny och attraktiv mötesplats för vingåkersborna. En enklare
friidrottsarena med 200 meters rundbana skulle möjliggöra en utveckling av
friidrottsverksamhet i Vingåker – en idrott där Vingåker har en stark tradition längre tillbaka i
tiden. En multihall på platsen skulle förbättra villkoren för flera bollsporter, gynna skolornas
verksamhet och frigöra fler träningstimmar i andra inomhusanläggningar för andra idrotter.
Motionsspåren vid Båsenberga och Högsjö är i behov av upprustning och förbättring. En
viktig åtgärd är att göra anläggningarna mer tillgängliga och användbara för personer med
funktionsnedsättningar. En analys av tillgängligheten till Båsenberga friluftsområde från
tätorten i Vingåker visar dels att tillgängligheten till Båsenberga behöver förbättras, dels att
ett nytt elljusspår behöver etableras i de södra delarna av tätorten. Denna rapport föreslår att
ett nytt elljusspår etableras i området vid Dammsdalsskolan och
Vikingavägen/Vannalund/Folkets park. En annan möjlig satsning, med goda möjligheter till
extern finansiering genom LONA-bidrag från Naturvårdsverket, är ett grönt promenadstråk
från Slottsvallen mot väg 52 längs Vingåkersån. Stråket skulle även kunna knyta an till
slottsparken vid Sävstaholms slott. Åtgärden skulle öka tätortens naturkontakt.
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Båsenberga friluftsområde är en stor tillgång för Vingåker vilket inte minst lockar till turism.
En ökad satsning på att höja attraktiviteten och kapaciteten på Båsenberga året-runt
rekommenderas, till exempel att investera i sittlift, förbättra förutsättningarna till vandring,
förlänga och modernisera konstsnöspåret för längdskidåkning och att fortsätta att bygga ut
infrastrukturen för MTB. Utvecklingen mot ett varmare klimat kräver framtida satsningar på
system som snabbt och effektivt kan producera stora mängder konstsnö och möjligheter att
spara snö mellan säsongerna.”

Utredningen har inte föranlett någon ställningstagande, utan hanteras som en del av
den pågående revideringen av översiktsplanen.
I denna lokalbehovsplan är fokus på att komma tillrätta med grundläggande ordning
och reda för förvaltningens lokaler för att i nästa plan kunna utveckla utifrån det.
Analys och sammanfattning
Sporthallar

Tydliggör ansvarsförhållandet för lokalerna och dess innehåll. Endera ska BoU eller
KoS ha helhetsansvaret och vara hyresgäst. Vidareuthyrning ska sedan ske till den
andra parten. Tekniska (KS) bör inte stå för hyreskontraktet då principen om att
respektive verksamhet ska bära sina lokalkostnader. Tekniska är en stödverksamhet,
inte en verksamhetsdrivande enhet.
Fritidsgårdar

Uppdra till kommunfastigheter att den uppsagda fritidsgårdens lokaler behöver hitta
en ny hyresgäst alternativt hanteras på annat sätt.
Hyresgästfrågor

Vingåkersbadets och Säfstaholms slottspark hyreskontrakt bör skrivas om med KoS
(KoFN) som hyresgäst. Avseende slottet bör även Slottsparken ingå i hyresavtalet.
Budgeten för slottsparken bör således överföras till KoFN.
Lekparker, aktivitetspark och badplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen bör ansvara för allmänna badplatser, lekparker och
Tennisparken i enlighet med principen om att respektive verksamhet ska bära sina
lokalkostnader. Tekniska (KS) är en stödverksamhet, inte en verksamhetsdrivande
enhet. Budgeten för dagens drift bör således överföras till KoFN och tekniska (KS)
utför arbeten på KoS uppdrag.
Administrativa lokaler

Lokalerna på Bondegatan är för stora och de delar som inte nyttjas bör frånträdas av
KoS. Samordning för ny hyresgäst behövs inom kommunkoncernen. Tidigare
utredningsuppdrag (SVEFA 2019) ger vid hand att en större
lokaleffektiviseringsutredning behövs. Detta uppdrag bör lämnas till
lokalresursplanerare alternativt till Kommunfastigheter AB.
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Bilaga 2.2 Lokalbehovsutredning socialförvaltningen
Nulägesbeskrivning
Socialförvaltningens behov av lokaler är relativt väl tillgodosett utifrån det vi vet idag.
Men förändringar av behoven kan ske snabbt beroende på förändrad lagstiftning,
flyktingmottagande och flyttmönster.
En stor och viktig del av verksamheten är äldreomsorgen. Den prognosticeras utifrån
befolkningsprognos, men är också beroende av exempelvis hälsoläge, inflyttning och
hur lång den genomsnittliga boendetiden på särskilt boende som för närvarande är två
och ett halvt år.
Avseende särskilt boende så har Vingåker haft en förutseende planering och
byggnation. Humlegården har idag fyra stängda avdelningar som öppnas vartefter
behov finns. På Nordangård finns ytterligare 3 avdelningar med totalt 27 platser som
är byggt som särskilt boende för äldre. Det löser lokalfrågan fram till minst 2030. På
Nordangård finns dock gruppboende för socialpsykiatri- och HVB Pegasus idag vars
behov måste tillgodoses om lokalerna ska användas för äldreomsorg. På Humlegården
används två stängda avdelningar för kontor vilket gör att redan när de behövs för
boendeplatser, om cirka 5 år, måste kontorsfrågan för cirka 20 medarbetare lösas. En
dellösning kan vara att flytta den del av daglig verksamhet som bedrivs på Ekgården.
Då krävs nya ändamålsenliga lösningar för den verksamheten och det bedöms som
enklare att komplettera med fler kontorslokaler.
Behov av kategoriboende för svårplacerade som är eller riskerar hemlöshet har
hanterats i samverkan med kommunens bolag genom inköp av fastighet som tas i bruk
under första halvåret 2021.
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Behov
202 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

203 2032

1

1

Särskilt boende

73

73

73

78

81

84

90

96

102

108

116 124

Gruppbostäder

20

21

21

22

23

23

23

24

24

24

24

24

Servicebostad LSS

10

10

11

12

12

13

13

14

14

14

15

15

13

13

13

13

13

13

13

4

4

4

4

4

4

4

35

36

3

38

39

40

41

41

41

41

41

41

41

41

Lägenheter –
sociala kontrakt

17

17

16

15

14

1

2

3

4

4

Rastlokaler
hemtjänst utanför
centrala Vingåker
Kontor
(administration ÄH,
HO samt
IFO/integration)

76

ÄO FH

35

35

35

35

35

Kontor övriga

41

41

41

41

41

Kontor nedbrutet 2021

Finns nu

Behov nu

Integration (Apoteksgatan)

5-6

5-6

IFO Åbrogården

25

29

Ekgården Humlegården f.d.

16

16

Ekgården/humlegården övrigt

19

19

Stab (kommunkontoret)

5

6

totalt

70

76

avdelningar

19
449

Särskilt boende

Den genomsnittliga boendetiden på särskilt boende är i Vingåker cirka 2,5 år. Om den
förkortas till 2 år reduceras platsbehovet år 2032 till 120 platser. Om den
genomsnittliga boendetiden förkortas till 1,5 år reduceras platsbehovet år 2032 till 90
platser. Den genomsnittliga boendetiden i riket ligger idag på cirka 1,5-2 år.
Behovsprognosen bygger på befintlig befolkningsprognos och stabil efterfrågan i
åldersgruppen.

Gruppbostäder

Skulle behövs utvecklas. Sannolik brist på platser inom några år. Inom överskådlig tid
knappast så stort behov att det fyller en ny gruppbostad med 6 platser. Behovsprognos
bygger på enkät till ungdomar/vårdnadshavare i särskolans äldre åldrar samt
verksamhetens kännedom i övrigt. Relativt stor osäkerhet.

Servicebostad LSS

Behoven har hanterats, inflytt 1:a juni 2021. Behovsprognos bygger på enkät till
ungdomar/vårdnadshavare i särskolans äldre åldrar samt verksamhetens kännedom i
övrigt. Relativt stor osäkerhet.

Lägenheter – sociala kontrakt

Behovet tillgodoses idag genom kontrakt med Vingåkershem och privata hyresvärdar
och behovet är relativt lågt. Bedöms fortsätta så, men kan ändras. Ett speciellt boende
med 3 platser för mycket svårplacerade personer finns tillgängligt från 20210301.

Rastlokaler hemtjänst utanför centrala Vingåker

För att få en bra arbetsmiljö och en effektiv verksamhet behöver rastlokaler finnas på
de mindre orterna i kommunen. Det finns idag i Högsjö. Kan komma att behövas även
i Österåker, Marmorbyn/Baggetorp och Läppe.

Kontor (administration ÄH, HO samt IFO/integration)

IFO är trångbodda. IFO/Åbrogårdens lokaler är inte alls är funktionella utifrån att
ljudisoleringen mellan besöksrummen är helt undermålig. Detta har också kommit
fram att klienterna tycker via de brukarundersökningar som är gjorda. Likaså är
väntrum och sluss helt underdimensionerade och utformade så att de ökar risken för
hot och våld.
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Bolaget tror att det blir mycket svårt/dyrt att åtgärda ljudisoleringen mer än vad som
är gjort utan att det bästa är att bygga nya besöksrum från grunden.
Integrationsenhetens hyresavtal går ut halvåret 2022 och önskvärt är att den
verksamheten kan lokaliseras nära IFO. Arbetsmarknad, Integration och IFO borde
delvis kunna samutnyttja lokaler, reception etc. Som mottagandet ser ut nu kan
integrationsverksamheten på sikt komma att minska medans det finns ett konstant ökat
tryck på IFO vilket i bästa fall kan kompensera varandra.
Beroende på ökat behov av äldreomsorgsplatser kommer behov av kontorslokaler för
äldreomsorg, funktionshinderomsorg och hälso- och sjukvård att uppstå, se ovan.

21
451

Befintligt utbud
Utbud

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Särskilt boende

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Gruppbostäder

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

17

16

15

14

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

70

70

70

62

62

54

53

52

51

50

49

48

Servicebostad
LSS
Lägenheter –
sociala kontrakt

Rastlokaler
hemtjänst utanför
centrala Vingåker
Kontor
(administration
ÄH, HO samt
IFO/integration)
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Sammanställning
Skillnad utbud 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
- behov
Särskilt boende

+24 +24

+24

+19

+16 +12

+7

+1

-5

-11

-19

-27

Gruppbostäder

3

4

5

6

6

6

7

7

7

7

7

3

3

4

4

4

5

5

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

4

Servicebostad
LSS
Lägenheter –
sociala kontrakt

0
0

0
0

1
0

2
0

2
0

Rastlokaler
hemtjänst utanför
centrala Vingåker

0

1

2

3

-16 -17 -18 -19 -20 -21 -22
-8
-8 ÄO/ ÄO/ ÄO/ ÄO/ ÄO/ ÄO/ ÄO/
ÄO/ ÄO/ HO HO HO HO HO HO HO
HO HO

Kontor
(administration
ÄH, HO samt
IFO/integration)
Kontor övrigt

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Analys och sammanfattning
2025 kommer avdelning nr ett av de tre tidigare stängda avdelningarna på
Humlegården behöva öppnas. Då måste kontorsfrågan för ett tiotal medarbetare lösas.
Finns ingen annan hyresgäst till Nordangård är det ekonomiskt minst dåliga
alternativet att inhysa äldreomsorgens administration där även om det blir ett visst
avstånd mellan verksamheten och kontorslokalerna. Ett alternativ är att flytta
funktionshinderomsorgens Änglagrupp från Ekgården men för dem är en lokal på 2:a
eller 3:e våningen ur tillgänglighetssynpunkt mindre lämplig och mer
personalkrävande. Båda lösningarna kräver att Pegasus erhåller andra lokaler.
2027 behöver den andra stängda avdelningen på Humlegården öppnas igen. Innebär
att ytterligare 10 kontorsarbetsplatser behöver flyttas över till f.d. Nordangård
samtidigt som ingen avdelning i standby finns.
2028 Behöver den första avdelningen på Nordangård åter öppnas. Innebär att senast
2028 behöver kontorsfrågan för minst 20 medarbetare vara löst. Förvaltningen
förordar ett tillbygge/modullösning då mycket talar för att behovet efter cirka 10 år
minskar igen. Det är billigare att bygga kontor än nya äldreboendeplatser.
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2029 Behöver avdelning 2 på Nordangård att åter öppna.
2030 Behöver avdelning 3 på Nordangård att åter öppna. Det innebär att senast 2029
behöver en gruppbostad för socialpsykiatrin finnas färdig.
2031 och 2032 behövs ytterligare nya avdelningar om utnyttjandegraden är densamma
som idag. I slutet på 2030 talet kommer antalet äldre att minska då fyrtiotalisterna går
ur tiden. Det är därför oerhört resursmässigt strategiskt att förebygga att nybyggnation
behöver ske. Planeringstiden för nytt äldreboende är lång sannolikt minst 4 år innan
inflyttning. De förebyggande insatserna måste därför påbörjas snarast och viktigast av
dessa är en kvalitativ hemtjänst som de äldre är trygga med. En annan del är fler
bostäder i det ordinarie beståndet som är anpassade till äldre. På så sätt kan inflyttning
till säbo skjutas fram och därmed den genomsnittliga boendetiden
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Bilaga 2.3 Lokalbehovsutredning Barn- och
utbildningsnämnden
Bifogas som pdf
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Bilaga 3 Sammanställning av hyreskontrakt 2019
Hyresgäst
Hyresvärd
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Tekniska förvaltningenVingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
KS Förvaltnings AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Viren Fastigheter i Vingåker AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Landstinget Sörmland Redovisningen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
AB Vingåkershem
Norrköpings industritvätt
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Kahlin (förvaltas av Borgstenen AB)
Landstinget Dammsdalskolan
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
Anders Lindskog
Ingela Lindersson
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, BoU-nämnden
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
Viren Fastigheter i Vingåker AB
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Socialnämnden
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Eric Lauréns fastigheter
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Kahlin (förvaltas av Borgstenen AB)
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Ina och Ili Fastigheter
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Kahlin (förvaltas av Borgstenen AB)
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Vingåkers Arbetarkommun
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Kahlin (förvaltas av Borgstenen AB)
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Kahlin (förvaltas av Borgstenen AB)
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Lauréns Fastigheter AB
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Erik Kahlin (förvaltas av Borgstenen AB)
Vingåkers kommun, Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo
Vingåkers kommun, Socialnämnden
Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo

Populärnamn
Ekgården Humlegården
Slottskolan 7-9 - skol-, matsal- och aulabyggnader
Sävstaskolan
Slottsskolan F-6
Äldrebostäder Sävsta
Åbrogården
Högsjö skola/Förskola
Slottsskolan F-6 - skol- och förskolebyggnader
Marmorbyns förskola
Säfstaholms slott
Marmorbyns skola
Vingåkers kommunhus
Ung Integration/Nordangård
Vingåkersbadet
Slottskolan 7-9
Äppellundens skola
Kvarnängshallen

Vingåkers kommun, Socialnämnden

Socialtjänsten

Wingfield Fastigheter AB c/o Nordemo

Slottsskolan F-6 sporthall och matsal
Södergårdens förskola
Kommunförrådet
Fritidsgården
Centralkök
Vingåkers bibliotek
Ålands förskola
Marmorbyns skola
Gruppbostad Storgatan
Förskolan Gränden
Dagcenter
Källstugans förskola
Gamla SE-banken
Integrationsenheten
Marmorbyns förskola
Förskolan Gränden
Lindgårdens förskola
Sjöstugans förskola
Baggetorps förskola
Gruppbostad Fabriksgatan
Åbrogården
Mötesplatsen för asylsökande
Åbrogården
Förskola Satelliten
Åbrogården
Kommunals lokaler
Förskolan Gränden
Härberget
Ungdomsmottagningen
Kommunstyrelsens arkiv
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialt kontrakt
Socialtjänsten
Ung Integration
Socialtjänsten
Ung Integration
Ung Integration
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Ung Integration
Ung Integration
Ung Integration
Socialtjänsten
Uthyrningslägenheten
Personallägenhet
Ung Integration
Vingåkers station
Socialtjänsten
Socialtjänsten

Yta (kvm)
18 754,0
9 420,0
5 873,0
4 311,0
4 308,0
3 925,0
3 464,0
3 289,0
3 039,0
2 700,0
2 316,0
2 290,0
2 225,0
2 110,0
1 660,0
1 089,0
1 084,0
1 044,0
1 042,0
1 022,0
1 000,0
891,0
887,0
832,0
773,0
764,0
723,0
460,0
439,0
420,0
404,0
404,0
377,0
362,0
350,0
347,0
346,0
340,0
302,0
290,0
172,0
165,0
136,0
135,6
128,0
102,4
101,0
97,0
90,0
83,5
76,0
69,0
68,8
66,0
65,0
63,0
60,0
58,5
58,5
58,0
58,0
57,0
55,7
50,3
50,0
44,0
42,5
40,5
30,5
27,0
87 985

26
456

Bilaga 4 Vingåker kommuns befolkningsprognos
-

Scenario baserat på kommunens byggplaner
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

127
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/122

Budgetramar inför 2022
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.175 personer år 2022 och därefter en
årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram
för gymnasieskolan med 2.654 tkr från och med år 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens äskanden om utökad
drift- och investeringsbudget gällande sporthallar, bad- och lekplatser hanteras i
höstens budgetbeslut.
4. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1.040 tkr i
investeringsbudget under år 2022 för inventarier m m till den nya förskolan på
Gränden. Investeringen redovisas med synnerliga skäl.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2022-2024
avseende drift- och investeringsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget för förslag till kommunplan med budget för 2022 och flerårsplan för
2023-2024 är den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020
avseende budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. Därtill har kommunstyrelsen i mars
beslutat om planeringsdirektiv för 2022-2024 som innebär uppräkningar av personaloch hyreskostnader. Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag har föreslagits till 9.175 personer för år 2022 och därefter en årlig ökning
med 25 personer. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i
enlighet med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten,
exempelvis pensionskostnader.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs i enlighet med kommunstyrelsens
planeringsdirektiv till 9.175 personer år 2022 (1 november 2021) och därefter en årlig
ökning med 25 personer.
Med anledning av att kommunens kostnader för gymnasieskolan inte går att påverka
föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden erhåller
2.654 tkr i utökad budgetram för gymnasieskolan från och med år 2022.
Äskanden från kultur- och fritidsnämnden gällande utökad drift- och
investeringsbudget för övertagande av ansvar från kommunstyrelsen gällande
sporthallar, bad- och lekplatser hänger samman med ärendet om lokalförsörjningsplan
och dess budgetkonsekvenser föreslås att hanteras i samband med höstens
budgetbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

128
(xx)

2021-06-07

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att byggnation av en ny förskola på Gränden
ska genomföras (kf§28/2021). Barn- och utbildningsnämnden har därför äskat 1.040
tkr för investeringar gällande inventarier m m i samband med byggnation av ny
förskola på Gränden. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att denna
investering bör beviljas med redovisning som synnerliga skäl.
Övriga äskanden från nämnderna får den politiska hanteringen av ärendet hantera.
Viktigt att notera i sammanhanget är att det finns flera andra ärenden på väg till
kommunfullmäktige som får konsekvenser för drift- och investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 104/2021
Tjänsteutlåtande 2021-05-18
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024
Samtliga nämnders beslut om äskanden och konsekvensbeskrivningar inför budget
2022
Befolkningsprognos, byggscenario Vingåkers kommun 2020 - 2030, Statisticon

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-18

Till kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-19116, 073-066 38 9
elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/122

Förslag till kommunplan med budget 2022 och
flerårsplan 2023-2024 (juniversion)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förslår att
kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag till 9.175 personer år 2022 och därefter en årlig ökning med 25
personer.
2. utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram för gymnasieskolan med 2.654
tkr från och med år 2022.
3. kultur- och fritidsnämndens äskanden om utökad drift- och investeringsbudget
gällande sporthallar, bad- och lekplatser hanteras i höstens budgetbeslut.
4. bevilja barn- och utbildningsnämnden 1.040 tkr i investeringsbudget under år 2022
för inventarier m m till den nya förskolan på Gränden. Investeringen redovisas med
synnerliga skäl.
5. fastställa ekonomiska budgetramar för 2022-2024 avseende drift- och
investeringsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget för förslag till kommunplan med budget för 2022 och flerårsplan för
2023-2024 är den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020
avseende budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. Därtill har kommunstyrelsen i mars
beslutat om planeringsdirektiv för 2022-2024 som innebär uppräkningar av personaloch hyreskostnader. Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag har föreslagits till 9.175 personer för år 2022 och därefter en årlig ökning
med 25 personer. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i
enlighet med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten,
exempelvis pensionskostnader.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs i enlighet med kommunstyrelsens
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planeringsdirektiv till 9.175 personer år 2022 (1 november 2021) och därefter en årlig
ökning med 25 personer.
Med anledning av att kommunens kostnader för gymnasieskolan inte går att påverka
föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden erhåller
2.654 tkr i utökad budgetram för gymnasieskolan från och med år 2022.
Äskanden från kultur- och fritidsnämnden gällande utökad drift- och
investeringsbudget för övertagande av ansvar från kommunstyrelsen gällande
sporthallar, bad- och lekplatser hänger samman med ärendet om lokalförsörjningsplan
och dess budgetkonsekvenser föreslås att hanteras i samband med höstens
budgetbeslut.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att byggnation av en ny förskola på Gränden
ska genomföras (kf§28/2021). Barn- och utbildningsnämnden har därför äskat 1.040
tkr för investeringar gällande inventarier m m i samband byggnation av ny förskola på
Gränden. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att denna investering bör
beviljas med redovisning som synnerliga skäl.
Övriga äskanden från nämnderna får den politiska hanteringen av ärendet hantera.
Viktigt att notera i sammanhanget är att det finns flera andra ärenden på väg till
kommunfullmäktige som får konsekvenser för drift- och investeringsbudgeten.
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Nuläget gällande driftbudget och ekonomiska ramar till nämnderna med ovan nämnda
utökning av budgetramen för gymnasieskolan, innan eventuella politiska
prioriteringar, ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från SKRs aprilprognos (cirkulär 21:20).
Budgetberäkning för 2022
Nettoramar inkl interna poster

Befolkning: 9.175 personer för skatt/statsbidrag
Budget

KS -direktiv

Uppräkn
Löner
1,5-2%

2021

Finansen

594 732

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag flyktingmot. samt extra bidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS
Summa:

617 895
1 978
-16 503
-1 294
-1 235
-1 109
-5 000
594 732

Kommunstyrelsen

-108 426

varav
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Viadidakt extra åtgärder försörjnstöd
Kollektivtrafik
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Bidrag och avgifter Vattenförbund
Infrastruktur Baggetorp
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning

Gymnasiet inkl IM exkl sär
Socialnämnden

varav
Hyresökning ombyggnation hemtjänst
Hyresökning 2%

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o statsbidrag

Differens till 1% resultatmål

Cirkulär 21:20

Förslag till Ksau 210524
Uppräkn Uppräkn Uppräkn
hyror
lokalvård köp verks
1,50%

Uppräkn
övrigt

11 373
-1 978
-5 337

-189

0

0

-2 119
-8 456
-13 485
-600
-9 903
-771
-28
-1 971

Förslag
prio

Beräkning
budget
2022

4 094

629 268
0
-21 840
-1 294
-1 199
-1 109
-5 000
598 826

9 665

0

633 596
0
-16 503
-1 294
-1 199
-1 109
-5 000
608 491

-367

-109 777

-671

0

-110 448

-2 119
-8 616
-13 985
0
-10 210
-771
-28
-1 971

-284
785
-600
-148
-16
-172

36

-795

Uppräkn Föränd
budget jmf
Plan 21

-160
-500
600
-307

4 328
5 337

-2 119
-8 900
-13 200
-600
-10 358
-787
-200
-1 971
-100
-136

-100
-136
-16 286

-142

-90

0

0

0

-6 715
-187 007
-46 673
-223 425

-85
-2 386

-9
-454

0
0

0
0

0

-3 691

0

0

0

-390
-1 483

6 200 -7 099
6 179

21

-742

0

0

-16 518

0

0

-16 518

0

-6 809
-189 847
-46 673
-227 116

0
0
0
-779

0
0
-2 654
0

-6 809
-189 847
-49 327
-227 895

0

-390
-1 483

-10
-769

-367

2 086

8 215 -2 654

-400
-2 252

7 647
6 336

1 311
1,21%

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat,
innan eventuella prioriteringar, för 2022 uppgår till 7.647 tkr, vilket motsvarar 1,21
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda
händelser som kan inträffa under året, på 5.000 tkr finns under finansen. Utrymme för
eventuella nya prioriteringar finns motsvarande 1.311 tkr. Observera dock att övriga
ärenden som är på väg för beslut i kommunfullmäktige innebär konsekvenser för
driftbudgeten med 498 tkr år 2022.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2023-2024.
Kommunens budgeterade resultat innan eventuella prioriteringar uppgår till 7.647 tkr
år 2022, till 9.689 tkr år 2023 samt till 15.624 tkr år 2024. Samtliga år finns en buffert
på 5.000 tkr under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta
om att nyttja.
FLERÅRSPLAN 2022-2024

Nettoramar inkl interna poster
Cirkulär 21:20

Befolkningsantagande
Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS

Förslag till Ksau 210524

Förslag
budget
2022
9175 personer
633
-16
-1
-1
-5

596
503
294
109
000

Förslag
Förslag
budget
budget
2023
2024
9 200 personer 9 225 personer
644
-16
-1
-1
-5

732
503
294
109
000

659
-16
-1
-1
-5

550
503
294
109
000

Finansen summa:

608 491

619 663

634 517

Kommunstyrelsen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
Gymnasiet inkl IM, exkl särgymn.
Socialnämnden

-110 448
-16 518
-6 809
-189 847
-49 327
-227 895

-111 808
-16 754
-6 904
-192 742
-49 327
-232 439

-112 820
-16 993
-7 001
-195 693
-49 327
-237 059

TOTALT, budgeterat resultat

7 647

9 689

15 624

1 % överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mål på 1%

6 336
1 311

6 447
3 242

6 596
9 028

1,50%

2,37%

1,21%

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen främst av ekonomichef, budgetstrateg och
kommunchef. Diskussioner och samråd har skett i kommunens ledningsgrupp.
Samtliga nämnder har kommenterat konsekvenser och belyst sina behov av
ramförändringar och beslutat om eventuella besparingar eller äskanden. Dessa beslut
är en del av detta ärende. Se bilagor. Vid dialogdag 2 den 17 maj fick ledande politiker
och tjänstemän möjlighet att få en samlad bild av kommunens och de kommunala
bolagens ekonomiska läge samt vilka konsekvenser och behov av äskanden som
nämnderna beslutat om.
Ekonomienheten har reviderat siffrorna utifrån SKRs aprilprognos för skatteintäkter
och statsbidrag. Vidare har poster inom den finansiella verksamheten justerats utifrån
senaste prognos för bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig
förändring av pensionsskuld.
Information till de fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen lämnas
den 27 maj. Förslag till kommunplan med budget för 2022 och flerårsplan 2023-2024
ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj, av kommunstyrelsen
den 7 juni och av kommunfullmäktige den 21 juni. Eventuellt reviderat beslut fattas av
kommunfullmäktige i november.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunens styrmodell tydliggör målstyrningsprocessen samt roller och ansvar i
organisationen. Kommunplan med budget beskriver vad kommunfullmäktige vill
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter.
Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar har beslutats av
kommunfullmäktige vid tidigare tillfällen. Det gäller strategisk inriktning med
prioriterade områden och övergripande mål samt flerårsplan med ekonomiska ramar
till nämnderna. Kommunstyrelsen fastställde i mars (ks§43/2021) planeringsdirektiv
som innebär att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2 procent till
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt till övriga nämnder med 1,5
procent. Uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent.
Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag har
fastställts till 9.175 personer för år 2022 och därefter en årlig ökning med 25 personer
per år.
Ekonomiskt läge våren 2021
Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge för perioden januari-april 2021
prognostiseras totalt för helåret ett positivt resultat på knappt +6,9 mkr. Resultatet
innehåller kommunens kostnad på 11,0 mkr gällande medfinansiering till Vingåker
Vatten och Avfall ABs byggnation av ny återvinningscentral. Samtliga nämnder
prognostiserar i nuläget med negativa budgetavvikelser, totalt -13,8 mkr, varför
arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans alltjämt är aktuellt. Den senaste
skatteunderlagsprognosen medför att den finansiella verksamheten i nuläget
prognostiserar ett positivt utfall med 14,5 mkr.
Ekonomiska planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens planeringsdirektiv som antogs i mars (KS§43/2021) för åren 20222024 innebär att nämnderna erhåller kompensation för kostnadsökningar avseende
löner med 2 procent till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt med
1,5 procent till övriga nämnder. Kompensation för hyreskostnadsökningar ges till
samtliga med 1,5 procent.
Befolkning
Enligt senaste befolkningsprognos för Vingåkers kommun åren 2021-2030 (Statisticon
maj 2021, se bilaga) förutspås en positiv befolkningsutveckling i kommunen utifrån
aktuellt byggscenario, det vill säga att de byggplaner som är på gång i kommunen
verkställs. Totalt under kommande år beräknas folkmängden öka med 564 personer,
från 9.144 personer 201231 till 9.708 personer vid utgången av år 2030. Totalt innebär
detta en ökning med i snitt 56 personer per år de kommande åren. Under 2020 ökade
folkmängden med 33 personer. Den faktiska siffran för kommunens folkmängd per 31
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mars 2021 uppgår till 9.102 personer (9.076 personer vid samma tidpunkt föregående
år).
Skatter och generella statsbidrag
För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag
används senast erhållna prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
(cirkulär 21:20). Prognos för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat
invånarantal den 1 november året före budgetåret (utbetalningsåret) med en årlig
ökningstakt enligt nedan.
2022:
2023:
2024:

9.175 personer (1 november 2021)
9.200 personer (1 november 2022)
9.225 personer (1 november 2023)

Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag:
Cirkulär 21:20

2021-04-29

Befolkningsantaganden
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

År 2022 År 2023 År 2024

9 175

9 200

9 225

415 684 429 490 442 655
217 911 215 242 216 895

TOTALT
633 595 644 732 659 550
Jämfört med fastställd flerårsplan 2022-2023, kf nov-20
4 328
3 251

Kommunen har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket utgörs av
summan skatteintäkter och generella statsbidrag i tabellen ovan (raden Totalt). Detta
är ”taket” i budgetmodellen. Den senaste skatteunderlagsprognosen (cirkulär 21:20)
ger totalt 4.328 tkr högre intäkter 2022 och 3.251 tkr år 2023 jämfört med det som
ligger i beslutad flerårsplan för 2022-2023.

Kommunövergripande mål
I den strategiska inriktning som den politiska majoriteten har beslutat om för
mandatperioden finns fyra prioriterade områden:
• Ekonomi i balans
• Skola
• Hållbar tillväxt
• Landsbygdsutveckling.
Till dessa prioriterade områden har fyra övergripande mål fastställts.
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Gjorda justeringar jämfört med fastställd flerårsplan för år 2022-2023
Utgångsläget i budgetmodellen avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2022
utgår från den kommunplan med budget för 2021 inklusive flerårsplan för 2022-2023
som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020. Därefter har utfallet från den
senaste skatteunderlagsprognosen samt uppräkning av löner och hyror lagts till.
Justering för lägre pensionskostnader har gjorts och slutligen har kostnaderna för
bidrag och avgifter (kollektivtrafik, VSR och Viadidakt m fl) lagts in. För att belysa de
justeringar av sifferunderlag som gjorts för 2022 jämfört med det som låg till grund
för kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för 2022-2023 har nedanstående tabell
sammanställts:

Kommentar budget 2022:

tkr

Resultat, flerårsplan 2022, enl KFs beslut i november
2020

9.148

Förändring skatteprognos, SKR cirkulär 21:20

4.328

Uppräkning löner och hyror enl KS planeringsdirektiv
Pensionsskuldsprognos
Förändring Bidrag och avgifter
Utökning gymnasieskolan, förvaltningens förslag
Resultat, tkr (innan vårens budgetförslag och beslut)

-7.841
5.337
-671
-2.654
7.647

Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade resultatet för
2022 som utgångspunkt i förslag till kommunplan med budget, uppgå till +7.647 tkr
innan vårens budgetarbete och beslut påbörjas.
Se nedan under förvaltningens ståndpunkt för de justeringar som kommunledningsförvaltningen föreslår.

471

vingaker.se

8 (19)

Investeringar
Det totala årliga investeringsutrymmet utgörs av volymen avskrivningar, vilken
uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2022-2024. Av tabellen framgår respektive
nämnds investeringsutrymme under planperioden. Totalt finns det 1,0 mkr tillgängligt
per år under planperioden för eventuell prioritering av nya investeringar.
tkr

Kommunstyrelsen

Budget

Plan

Plan

2022

2023

2024

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

10.760

10 760

10 760

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

1.000

1.000

1.000

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

Kommunstyrelsen har i oktober 2020 beslutat att anta en asfalteringsplan för
kommunen. Av planen framgår att kommunen ska budgetera för
asfalteringsinvesteringar med motsvarande 3.228 tkr per år under åren 2021-2024.
Investeringen hanteras med synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering kan lösas
genom upptagande av lån. Vidare har kommunfullmäktige i april 2021 (kf§33/2021)
beslutat om infrastrukturåtgärder i Baggetorp (Sjögölet) där investeringsmedel på 9,0
mkr ska hanteras som synnerliga skäl. Totalt har hittills beslutats om investeringar
med synnerliga skäl på 21.914 tkr. För dessa kan således, om behov föreligger,
finansiering ske genom upptagande av nya lån.

Beslut

Investeringsprojekt

KF§118, 201123

Extra asfaltering (3.228 tkr
per år i 4 år)
Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

KF§33, 210419
SUMMA

Budget,
tkr

Utfall 210430,
tkr

Återstår av
budget, tkr

12.914

0

12.914

9.000
21.914

0
0

9.000
21.914
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Tillkommande äskanden från nämnderna – våren 2021
Vid en sammanställning av nämndernas underlag inför kommunfullmäktiges hantering
och beslut om kommunplan med budget för 2022 framkommer att samtliga nämnder
har beslutat om äskanden för både drift- och investeringsbudget. Se bilagor för
nämndernas beslut och konsekvensbeskrivningar.

Totalt uppgår äskandena gällande utökning av driftbudgeten till 29,2 mkr och gällande
investeringsbudgeten till 5,5 mkr.
Utöver själva budgetärendet och de äskanden som inkommit från nämnderna i detta
ärende finns det också ett antal andra ärenden som är på väg till kommunfullmäktige
för beslut och där beslutet får konsekvenser för både drift- och investeringsbudget. Se
tabellen.
Ärende

Drift

Investering

Grönyteskötsel

-50 tkr

1 500 tkr

Förstärkningsåtgärder och utveckling för
Vingåkersån

150 tkr

Byggnation av skola i Marmorbyn (ingår i BoUs
budgetärende)

398 tkr

1 880 tkr

SUMMA, tkr

498 tkr

20 880 tkr

17 500 tkr

Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiskt läge
Det ekonomiska läget för kommunen är fortfarande ansträngt även om kommunens
prognostiserade resultat för 2021 beräknas bli positivt. Utifrån prognoserna i
tertialrapporten för 2021 beräknas kommunen att redovisa ett positivt resultat vid årets
slut på knappt 6,9 mkr. Nämndernas utmaningar att hålla verksamheten inom tilldelad
budget kvarstår. Samtliga nämnder prognostiserar negativa budgetavvikelser vid årets
slut.
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Kommunledningsförvaltningen vill understryka vikten av stor återhållsamhet med
förslag på nya satsningar samt att omfördelning av ekonomiska ramar kan behöva
genomföras.
Nämndernas äskanden
Vid dialogdag 2 uppfattade kommunledningsförvaltningen att samtliga nämnder
inkommer med beslut om äskanden. Totalt uppgår dessa till 29,2 mkr för
driftbudgeten.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära en utökning av budgetramen för
gymnasieskolan med 2.654 tkr. Detta grundar sig i den beräkning av kostnaderna för
gymnasiet som tagits fram under våren 2021 för kommande år. Kommunledningsförvaltningen anser att det är av största vikt att respektive nämnd lägger en så rätt
detaljbudget som möjligt för de olika kostnaderna och intäkterna. Kostnaderna för
gymnasieskolan uppgår årligen till knappt 47 mkr, vilket utgör en väsentlig del av
barn- och utbildningsnämndens totala budgetram. Att låta övriga verksamheter inom
nämndens område vara med och finansiera ökade kostnader för gymnasieskolan är
orimligt. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och
utbildningsnämndens budgetram för gymnasieskolan utökas med 2.654 tkr från och
med år 2022 så att nämnden ges rimliga förutsättningar att hantera övriga
kostnadsökningar där kompensation i ramarna inte medges.
Barn- och utbildningsnämnden äskar 1.040 tkr gällande investeringar i inventarier och
it till den nya förskolan på Gränden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna
investering godkänns med synnerliga skäl.
Flera andra ärenden är på väg upp för beslut i kommunfullmäktige och där beslutet
medför en budgetkonsekvens både för drift- och investeringsbudget. Det gäller ny
skolbyggnad i Marmorbyn, förbättringsåtgärder Vingåkersån och grönyteskötsel.
Totalt summerar dessa ärendens driftbudgetkonsekvenser till 498 tkr och för
investeringsbudgeten till 19.840 tkr. Beslut i enlighet med förslaget i dessa ärenden
innebär att dessa budgetposter ska prioriteras i beslut om kommunplan med budget för
år 2022.
Övriga äskanden från nämnderna hanteras i den politiska beredningen av ärendet.
Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick
till 9.102 personer per 31 mars i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag har kommunstyrelsen i sina planeringsdirektiv för 2022 beslutat
att 9.175 personer ska utgöra beräkningsunderlaget per 1 november 2021 och därefter
skrivs antalet upp med 25 personer per år under planperioden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningssiffran fastställs i enlighet med
kommunstyrelsens direktiv.
Utrymme för investeringar
Av det totala årliga investeringsutrymmet på 11.760 tkr har 10.760 tkr fördelats
genom kommunfullmäktiges tidigare beslut för flerårsplanen. Det finns således 1,0
mkr kvar att fördela av det årliga investeringsutrymmet. Av de äskanden som
inkommit gällande investeringsmedel anser kommunledningsförvaltningen att det är
angeläget att endast investeringar som är av engångskaraktär och inte årligen
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återkommande, hanteras som en investering med synnerliga skäl, det vill säga med
finansieringsmöjligheter via upplåning.
Koncernekonomiskt perspektiv och lokalförsörjning
I ett ekonomiskt läge som är ansträngt samtidigt som Sverige spås vara på väg in i en
lågkonjunktur är det angeläget med helhetsperspektiv och långsiktighet i de beslut
som fattas. För Vingåkers kommuns del är det därför viktigt att se på det ekonomiska
läget ur ett koncernekonomiskt perspektiv. Kommunens största budgetpost är
personalkostnader och därefter kommer hyreskostnaden för kommunens
verksamhetslokaler. Sedan 2013 finns merparten av lokalerna i de kommunala
bolagen Vingåkers Kommunfastigheter ABs och AB Vingåkershems regi.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av fortsatt dialog kring lokalförsörjning
i koncernen. Kommunfullmäktige förväntas i juni besluta om en lokalförsörjningsplan
för kommunen. I samband med detta förväntas också flertalet beslutspunkter som
avser omfördelning av befintliga budgetmedel mellan förvaltningarna. Dessa
justeringar kommer att redovisas och ligga med som underlag då kommunfullmäktige
fattar sitt slutliga beslut om kommunplan med budget år 2022 samt flerårsplan 20232024 i november.
Kommunledningsförvaltningen noterar att kultur- och fritidsnämnden har äskat utökad
drift- och investeringsbudget gällande sporthallar, bad- och lekplatser. I nuläget
ansvarar kommunstyrelsen för dessa och det finns därmed vissa budgetmedel avsatta i
kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget. Förvaltningen föreslår därför att
dessa äskanden i nuläget avslås och att de istället hanteras genom de omfördelningar
som nämns ovan och som beslutas om i höstens budgetbeslut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att kommunplan med budget för 2022
och flerårsplan för 2023-2024 godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt i den flerårsplan som gäller
för åren 2022-2023 tillsammans med de planeringsdirektiv som kommunstyrelsen
fastställt för åren 2022-2024 innebär med senaste skatteunderlagsprognos i samband
med regeringens vårbudget (april) samt med uppräkning av finansens kostnader och
de förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunens
budgeterade resultat uppgår till 7.647 tkr år 2022, till 9.689 tkr år 2023 och till 15.624
tkr år 2024. Det prognostiserade resultatet för år 2021 tillsammans med tidigare
resultat för år 2020 samt förslag till budgetresultat för år 2022 innebär att
kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag uppnås. Resultatmålet är satt för planperioden 2020-2022 och behöver
därför kompletteras för åren 2023-2024. I nuläget finns ett utrymme på 1.311 tkr att
eventuellt använda för utökning av budgetramarna under år 2022 och ändå uppnå ett
resultatmål på 1,0 procent.
För att klara oväntade händelser och för att kunna parera den osäkerhet som råder i det
ekonomiska läget finns en buffert samtliga år på 5.000 tkr.
Fastställda ekonomiska ramar medför utmaningar och svårigheter för samtliga
nämnder, att få ihop sina detaljbudgetar till 2022 då de äskanden som inkommit inte
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kan uppfyllas. Realistiska detaljbudgetar ska läggas med konsekvensen att flera
nämnder kommer att behöva arbeta med ofördelade besparingar för att hamna inom
tilldelad budget.

Bilagor
✓ Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
✓ Agenda 2030
✓ Barnchecklista
✓ Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan
2023-2024
✓ Samtliga nämnders beslut om äskanden och konsekvensbeskrivningar inför
budget 2022
✓ Befolkningsprognos, byggscenario Vingåkers kommun 2020-2030, Statisticon

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg

476

vingaker.se

13 (19
)

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.

Budgetförslaget utgår ifrån att kommunen
ska ha en ekonomi i balans vid planperiodens
slut samt ett resultat som motsvarar målet.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
kommunplan med budget.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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

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

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

Verksamhet möjliggörs.
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1 Inledning
Kommunplan med budget för 2022 och flerårsplan 2023-2024 är ett dokument som visar den politiska
viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt hur skatteintäkter ska fördelas mellan dessa,
hur verksamheter eventuellt ska effektiviseras och vilka nya satsningar som prioriteras under de
nästkommande åren. Kommunplanen innehåller samtidigt en prognos över kommande kostnader och
intäkter. Kommunplanen baseras alltid på den senast tillgängliga informationen. Juniversionen av
detta dokument uppdateras/revideras i november med slutligt fastställande av kommunfullmäktige.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för Vingåkers
kommun.
2.1

Kommunens styrmodell

Sedan 2015 har kommunen en av kommunfullmäktige beslutad styrmodell vilken tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har.
Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de olika
styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och uppföljning.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den
strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt genom
att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi i
Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker genom delårsrapporter
(tertialuppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver detta har kommunfullmäktige
sedan tidigare antagit vision samt värdegrund för Vingåkers kommun.
Kommunstyrelsen/nämnderna
Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och kommunstyrelsen
årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och ekonomi i sina nämndplaner.
Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Till nämndplanden ska finnas en
detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som anges i
nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver vidtas för att nå de
mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för arbetet och hur arbetet ska ske.
Uppföljning sker löpande varje månad.
Kommunala bolag
De kommunala bolagens uppdrag regleras via ägardirektiv och bolagsordningar.

2.2

Vision för Vingåkers kommun

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog 19
oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för
Vingåker. Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommunens vision inte behöver
revideras då den fortfarande är aktuell.
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2.3

Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för
alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är den naturliga
utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden består av
följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats,
där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas i arbetet och som
individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss alla, oavsett om vi är
förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare, både
internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga arbetet, vilket bidrar till ännu bättre
kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och
kan även vara en vägledning i vårt arbete för ökad framtidstro. Under 2020 och första halvåret 2021
har samtliga verksamheter återupptagit värdegrundsarbetet och redovisning ska ske till
kommunstyrelsen efter sommaren 2021.
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2.4

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen redogör för de politiska prioriteringar som gäller samt den politiska
inriktningen för mandatperioden. Efter valet 2018 består den politiska majoriteten av
socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna. De tog under början av 2019 fram en
ny strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022. Den fastställdes på kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2019. I detta styrdokument har fyra prioriterade områden med tillhörande
övergripande mål fastställts och de gäller från och med 2020. Se mer under avsnittet God ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning nedan.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun innebär att kommunen
säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda ekonomiska
hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda händelser och kunna stå emot
omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera
med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att kommunen bland
annat har en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga mätbara mål
samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser från målen.
Att ha god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning är viktigt, men inte tillräckligt. Styrningen
för att åstadkomma god ekonomi skulle i så fall kunna begränsas till produktivitet, det vill säga att se
till att arbetsuppgifter görs så snabbt och rationellt som möjligt. Det är helt centralt att kommunen
också arbetar med effektivitet, det vill säga att se till att det som görs är det som på bästa sätt leder till
att kommunen når olika mål. Uttryckt på ett annat sätt är det viktigt att göra rätt saker, inte bara att
göra saker rätt.

3.1

Kommunens övergripande mål

I den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 har fyra prioriterade områden med
tillhörande övergripande mål fastställts och de gäller från och med 2020.
3.1.1 Ekonomi i balans
Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag under planperioden (2020-2022).
Uppföljning
Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.
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3.1.2 Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro
Uppföljning
Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt analys sker enligt nämndplan.

3.1.3 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
Uppföljning
Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.

3.1.4 Landsbygdsutveckling
Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service
Uppföljning
Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av boende och verksamma. Resultatet
ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i årsredovisningen varje år.

3.2

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. För att minimera risken att kommunen lider förtroendeeller ekonomisk skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande intern kontroll.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsiktsplikt, att tillse att det finns
en god intern kontroll samt att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Sedan 2020
gäller de nya riktlinjerna för intern kontroll och de omfattar kommunens nämnder och de kommunala
bolagen AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB. I kommunstyrelsens
internkontrollplan finns några kontrollpunkter som samtliga nämnder ska följa. Uppföljning sker i
samband med årsredovisningen.
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3.3

Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen har i mars fastställt planeringsdirektiv för budgetåren 2022-2024, ks§43/2021.
Nedan framgår beslutet.
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2022: 9.175 personer (1 november 2021)
o 2023: 9.200 personer (1 november 2022)
o 2024: 9.225 personer (1 november 2023)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per
år under planperioden för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5
procent för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år
under planperioden.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till
inriktningsbeslut om förändringar i kommunens arbete med anledning
av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt mm. I redovisningen ska
ingå frågor om arbetsmiljö, prioriteringar, distansarbete/lokalbehov och en fortsättning på den
framtidsanalys som gjordes av kommunens krisledning
sommaren 2020. En sammanställd omvärldsbevakning ska också finnas
med. Därutöver ska andra relevanta ämnen som kommer upp under
utredningsarbetet redovisas.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag
på införande av nya och ökad användning av befintliga externa och interna digitala
tjänster i samtliga förvaltningar. I redovisningen ska utöver beskrivning av tjänsterna ingå en
bedömning av kostnader, en nyttohemtagningsanalys och en
preliminär tidplan.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till åtgärder
som möjliggör en målsättning att kommunen år 2030 ska ha 9 600 invånare. I
underlaget ska framgå till exempel vilka satsningar som ska göras för tåg- och
busspendling, vilken samhällsservice som krävs i olika geografiska områden mm. I
beräkningen av konsekvenser ska hänsyn också tas till utjämningssystemet och till
ökad efterfrågan på kommunala verksamheter.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en övergång från
intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för enheten Mat & Måltider.
Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten
och berörda nämnder och förvaltningar ska ingå i utredningen.
8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen i form av, till exempel, koncernens soliditet,
koncernens självfinansieringsgrad, koncernens skuldsättningsgrad respektive
nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå dels vilka måtten ska vara och vilken nivå
de bör ha, dels en beskrivning av vilka konsekvenser olika nivåer får för ekonomi och
verksamheter.
9. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur
och fritid ska senast den 30 juni 2022 redovisa de underlag som krävs för ett
politiskt beslut om att initiera byggnation av sportcenter och badhus i anslutning
till Slottsskolan.
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10. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska
senast den 30 juni 2022 presentera ett förslag på modell, inklusive belopp, för
bidrag till enskilda vägar.
Utgångsläget i kommunens budgetmodell avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2022 utgår
från den kommunplan för 2021 inklusive flerårsplan för 2022-2023 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2020. Därefter sker uppräkningar enligt kommunstyrelsens
planeringsdirektiv. Utöver detta har vissa justeringar gällande pensionskostnader, enligt senaste
pensionsskuldsprognos, gjorts.
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR i april 2021 (cirkulär 21:20, som är en konsekvens av
regeringens vårbudget, ger ett bättre utfall än det som låg till grund i den fastställda flerårsplanen för
2022. Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 4.328 tkr högre år 2022.
Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade resultatet för 2022 som
utgångspunkt i förslag till kommunplan med budget, uppgå till +10.301 tkr innan beredningen av
budgeten påbörjas. Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni.

3.3.1 Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick till 9.102
personer per 31 mars i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag har
kommunstyrelsen i sina planeringsdirektiv för 2022 beslutat att 9.175 personer ska utgöra
beräkningsunderlaget per 1 november 2021 och därefter skrivs antalet upp med 25 personer per år
under planperioden.
Befolkningsutvecklingen är en av de viktigaste frågorna i kommunens planeringsarbete eftersom hur
utvecklingen blir får direkt påverkan på efterfrågan i kommunens verksamheter. Att göra prognoser
över hur antalet invånare kommer att utvecklas är dock lika svårt som det är viktigt. Särskilt komplext
är det eftersom det inte bara är det totala antalet invånare som behöver bedömas utan också
fördelningen mellan olika åldersgrupper och olika typer av behov och förväntningar på service från
kommunen.
En särskild utmaning handlar om bedömningen av hur stor påverkan på inflyttning som kan
åstadkommas genom nybyggnation av bostäder, och vilken typ av bostäder det i så fall ska vara.
Vingåkers kommun arbetar med professionellt externt stöd varje år för att ta fram både en
trendbaserad och en så kallad byggbaserad prognos över befolkningsutvecklingen. Dessa prognoser
ingår som ett centralt underlag i budgetprocessen.

3.3.2 Kompetensförsörjning
Trots ett allt mer ansträngt ekonomiskt läge har kommunen ett stort behov av att säkerställa att rätt
kompetens finns i organisationen. Inom tio år uppskattas kommunen ha bytt ut lika många
medarbetare som kommunen idag har anställda. Det är svårt att rekrytera legitimerade pedagoger,
sjuksköterskor, socialsekreterare, chefer och ett antal ytterligare specialistfunktioner. Det är även svårt
att rekrytera baspersonal där det krävs minst gymnasieutbildning såsom undersköterskor, barnskötare,
kockar med flera yrkeskategorier.
Ett arbete pågår sedan ett antal år tillbaka som har till syfte att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, att erbjuda attraktiva anställningsvillkor samt att skapa ett tydligt medarbetar-, chef- och
ledarskap. Kommunen har centraliserat en stor del av rekryteringsprocessen. Detta för att skapa
enhetlighet och ett mer professionellt bemötande till framtida medarbetare. Detta arbete har lett till att
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kommunen nu har ett bättre rekryteringsläge och högre behörighet bland de sökande. Detta arbete
kommer fortsätta.

3.3.3 Ekonomi
Det ekonomiska läget för kommunen är fortfarande ansträngt även om kommunens prognostiserade
resultat för 2021 beräknas bli positivt. Utifrån prognoserna i tertialrapporten för 2021 beräknas
kommunen att redovisa ett positivt resultat vid årets slut på knappt 6,9 mkr. Nämndernas utmaningar
att hålla verksamheten inom tilldelad budget kvarstår. Samtliga nämnder prognostiserar i
tertialrapporten negativa budgetavvikelser vid årets slut.

3.4

Nya ekonomiska prioriteringar 2022

Vägledande och styrande för de prioriteringar som görs är den politiska majoritetens strategiska
inriktning för mandatperioden. I denna finns fyra prioriterade områden med tillhörande övergripande
mål.
Inför kommunfullmäktiges beslut i juni om kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
har samtliga nämnder beslutat om äskanden för utökad budgetram. Totalt uppgår dessa till 29,2 mkr
för driftbudgeten år 2022.
Kommunens kostnader för gymnasieskolan uppgår årligen till knappt 47 mkr, vilket utgör en väsentlig
del av barn- och utbildningsnämndens totala budgetram. Att låta övriga verksamheter inom nämndens
område vara med och finansiera ökade kostnader för gymnasieskolan är orimligt. Därför har
kommunledningsförvaltningen föreslagit att barn- och utbildningsnämndens budgetram för
gymnasieskolan utökas med 2.654 tkr från och med år 2022 så att nämnden ges rimliga förutsättningar
att hantera övriga kostnadsökningar där kompensation i ramarna inte medges.
Övriga äskanden från nämnderna hanteras i den politiska beredningen av ärendet.
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3.5

Ekonomiska ramar 2022 och flerårsplan 2023-2024

Nedan framgår beräkning av ekonomiska ramar till finansen, kommunstyrelsen och nämnderna för
2022.

Av tabellen ovan framgår att kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 7.647 tkr innan
den politiska hanteringen av ärendet påbörjats, vilket motsvarar 1,21 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda händelser som kan inträffa under året, på 5,0 mkr
finns under finansen.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2023-2024. Kommunens budgeterade
resultat uppgår till 9.689 tkr år 2023 samt till 15.624 tkr år 2024. Även dessa resultat avser resultatet
innan den politiska hanteringen av ärendet påbörjats. Samtliga år finns en buffert på 5,0 mkr under
finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta om att nyttja.

3.6

Investeringar

Kommunens investeringar ska finanserias med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån.
Egna medel motsvaras i detta sammanhang av den beräknade volymen avskrivningar kommande år.
Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger. Investeringar
med synnerliga skäl tillämpas företrädesvis för investeringar av engångskaraktär och inte årligen
återkommande investeringar.
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Det totala årliga investeringsutrymmet uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2022-2024. Av
tabellen framgår respektive nämnds investeringsutrymme under planperioden. Jämfört med år 2021
föreslås kommunstyrelsen erhålla en utökning med 1,0 mkr gällande it-investeringar.

Investeringsramar, tkr

Budget 2022

Kommunstyrelsen

Plan 2023

Plan 2024

10 145

10 145

10 145

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11.760

11 760

11 760

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

0

0

0

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

Kommunstyrelsen har i oktober 2020 beslutat att anta en asfalteringsplan för kommunen. Av planen
framgår att kommunen ska budgetera för asfalteringsinvesteringar med motsvarande 3.228 tkr per år
under åren 2021-2024. Kommunfullmäktige har 20-11-23, §118 beslutat att den investeringen ska
hanteras med synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering kan lösas genom upptagande av lån.
Kommunfullmäktige har i april 2021 beslutat om infrastrukturåtgärder, bland annat nya vägar i
Baggetorp i anslutning till de tomter som sålts. Investeringen ska hanteras som synnerliga skäl och
uppgår till 9,0 mkr.
Några övriga investeringar med synnerliga skäl har inte beslutats, men av de projekt som tidigare legat
med i investeringsplanen 2016-2020 gällande investeringar med synnerliga skäl är det några som ännu
ej genomförts och som kommer att kräva nya beslut framöver, till exempel det som gäller
förbättringsåtgärder vid Vingåkersån. Det ärendet är på väg till fullmäktige och investeringssumman är
beräknad till 17,5 mkr. Investeringen, om den blir beviljad, föreslås hanteras som synnerliga skäl.

Beslut

Investeringsprojekt, synnerliga skäl

KF§118,
201123

Extra asfaltering (3.228 tkr per år i 4 år)

KF§33, 210419

Infrastruktur Baggetorp (Sjögölet)

Budget, tkr

SUMMA

Utfall
210430, tkr

Återstår av
budget, tkr

12.914

0

12.914

9.000

0

9.000

21.914

0

21.914
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4

Räkenskap och tabeller (Avsnittet med tabeller uppdateras då KF fattat sitt beslut)

4.1

Resultatbudget

(Belopp i tusentals kronor)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

150 690

109 443

126 273

109 443

109 443

109 443

-737 565

-711 005

-740 070

-723 281

-732 375

-741 257

-11 062

-12 124

-12 006

-12 124

-12 124

-12 124

-597 937

-613 686

-625 803

-625 963

-635 057

-643 939

Skatteintäkter

388 544

389 531

401 875

415 684

429 490

442 655

Generella statsbidrag och
utjämning

221 495

230 342

228 783

217 912

215 242

216 895

Verksamhetens resultat

12 102

6 187

4 855

7 634

9 676

15 612

1 725

600

2 298

600

600

600

-978

-587

-287

-587

-587

-587

12 850

6 200

6 866

7 647

9 689

15 625

0

0

0

0

0

0

12 850

6 200

6 866

7 647

9 689

15 625

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster, netto
Årets resultat
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4.2

Balansbudget

(Belopp i tusentals kronor)

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

128 309

133 569

132 291

129 291

129 291

Finansiella anläggningstillgångar

82 262

80 662

81 616

81 616

81 616

Summa anläggningstillgångar

210 571

214 231

213 907

210 907

210 907

Omsättningstillgångar inkl bidrag statlig
infrastruktur

115 365

119 384

120 831

132 979

152 224

Summa tillgångar

325 936

333 615

334 738

343 886

363 131

139 711

136 963

154 224

163 937

183 728

Därav årets resultat

12 850

6 200

7 647

9 148

19 245

Summa eget kapital

139 711

136 963

154 224

163 937

183 728

Pensioner

13 441

14 346

14 904

14 658

14 440

Andra avsättningar

31 612

28 869

33 634

33 634

33 634

Summa avsättningar

45 053

43 215

48 538

48 292

48 074

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

141 174

153 437

131 976

131 657

131 329

Summa skulder

141 174

153 437

131 976

131 657

131 329

Summa eget kapital och skulder

325 938

333 615

334 738

343 886

363 131

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Avsättningar

Skulder
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4.3

Kassaflödesbudget

(Belopp i tusentals kronor)

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Löpande verksamhet
Årets resultat

12 850

6 200

7 647

9 148

19 245

Justering, av- och nedskrivningar

11 061

12 006

12 006

12 006

12 006

5 181

1 002

5 323

-246

-218

0

0

0

0

0

3 144

0

0

0

0

32 236

19 208

24 976

20 908

31 033

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga
fordringar

-13 293

-7 200

-1 447

-12 148

-19 245

Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager

-294

0

0

0

0

-21 649

-1 989

-21 461

-319

-328

-3 000

10 019

2 068

8 441

11 460

-10 925

-16 988

-15 988

-15 988

-15 988

141

0

0

0

0

-1 600

0

0

0

0

411

411

411

411

411

2 000

0

0

0

0

-9 510

-16 577

-15 577

-15 577

-15 577

Nyupptagna lån

0

0

0

0

Amortering av skuld

0

0

0

0

0

Ökning/minskning långfristiga fordringar

-1 573

0

0

0

0

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-1 573

0

0

0

0

-14 083

-6 558

-13 509

-7 136

-4 117

Justering, avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering, övrigt
Medel före förändring rörelsekapital

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investering, materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering, finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Försäljning av finansiella tillgångar
Amortering revers
Kassaflöde investeringsverksamhet

463

Finansieringsverksamhet

Summa kassaflöde
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4.4 Investeringsbudget (sammanställs då KF beslutat vilka investeringsmedel som
tilldelas)

17
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5 Kommunfullmäktiges beslut (här läggs KF-beslutet in sen)

18
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2021 - 2030
VINGÅKERS KOMMUN
Baserad på kommunens byggplaner för perioden

502

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

BILD 4-5 INLEDNING
BILD 6-7 SAMMANFATTNING

DEL 2

FOLKMÄNGDENS UTVECKLING

DEL 4

BAKGRUND OCH ANTAGANDEN

BILD 24

BAKGRUND OCH ANTAGANDEN

BILD 25
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INLEDNING

Enligt SCB:s befolkningsregister

I många av landets kommuner har vi

Samtidigt förändrades inrikes

uppgick Sveriges folkmängd till

kunnat observera en ökad dödlighet

flyttmönster under förra året. I vissa fall

10 379 295 personer den 31 december

bland äldre. Hur dödligheten kommer

som en direkt konsekvens av

2020, vilket motsvarar en ökning om

att fortsätta utvecklas är dock osäkert

pandemin, t.ex. möjligheten - eller

knappt 52 000 personer under året.

och kommer sannolikt att variera mellan

nödvändigheten - att kunna utföra sitt

olika kommuner. Ett scenario är att

arbete hemifrån på distans. I andra fall

Ökningen består till knappt två

pandemin fortsätter leda till en ökad

kan det röra sig om trender som

tredjedelar av utrikes flyttnetto samt

dödlighet. Ett annat är att det planerade

förstärks av pandemin.

drygt en tredjedel av födelseöverskott.

vaccinprogrammet leder till minskad
dödlighet.

landet fortsatte att öka under 2020,

Den pågående pandemin i världen

Hitta mer statistik om dödlighet i
Sveriges kommuner på
https://studios.statisticon.se/dodlighet

Det totala antalet omflyttningar inom

skapar en stor osäkerhet kring framtida

Såväl utrikes som inrikes flyttströmmar

vilket kan förefalla oväntat med tanke

befolkningsutveckling, kanske framför

förändrades under pandemiåret 2020.

på alla restriktioner i samhället.

allt på kort sikt. Dels påverkas

Under normala år driver utrikes
inflyttning en stor del av befolknings-

Huruvida dessa förändringar kommer

dödligheten, dels flyttströmmarna.

ökningen i Sverige. Under året

att bestå, är avhängigt hur länge

minskade dock utrikes inflyttning

pandemin fortgår och om den

väsentligt.

föranleder mer permanent ändrade
flyttmönster.
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INLEDNING (forts.)

För att förstå - och kunna använda -

I en enkel formel kan vi uttrycka detta

I modellen är endast en sak säker; alla

utfallet av en befolkningsprognos är det

för hela folkmängden år 2021 med:

som överlever från ett år till nästa blir

viktigt att känna till hur den görs och
vilka faktorer som tas i beaktan.

ett år äldre. De övriga komponenterna
B(2021) = B(2020) + F(2021) - D(2021)

(födda, döda, in- och utflyttade) är

+ I(2021) - U(2021)

osäkra och skattas via statistiska

Den prognosmodell som används

metoder. Störst antalsmässig osäkerhet

bygger på en så kallad kohort-

Här är B(2021) folkmängden vid årets

finns som regel bland flyttningarna i

komponentmetod. Enkelt förklarat

slut år 2021 och B(2020) folkmängden

åldersgruppen 18-24 år. För dessa

innebär metoden att vi för varje år

år 2020.

åldrar är det generellt sett svårast att

under prognosperioden ökar

göra bra förutsägelser.

kommuninvånarnas ålder med ett år i

F(t) är antalet födda, D(t) är antalet

taget, lägger till antalet födda och

avlidna, I(t) antalet inflyttade och U(t) är

inflyttade och drar bort antalet avlidna

antalet utflyttade.

och utflyttade. Detta görs för både män
och kvinnor uppdelat på samtliga åldrar
mellan 0-100 år.
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SAMMANFATTNING

Befolkningsutvecklingen 2020

Det föddes 92 barn under 2020,

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt

23 fler än 2019. Antalet personer som

72 personer per år och födelsenettot

Under 2020 ökade folkmängden i

avled var 114 vilket är 1 färre än året

-16 personer per år. Totalt ger detta en

Vingåkers kommun med 33 personer,

innan. Sammantaget ger detta ett

förändring med 56 personer per år.

från 9 111 till 9 144 invånare. Orsaken

födelsenetto (antalet födda minus döda)

till den ökade befolkningen var ett

under året på -22 personer.

Statistiken avseende 2020 är officiell

flyttnetto på 53 personer och ett

folkmängd enligt SCB. På grund av

födelsenetto på -22 personer.

justeringar som myndigheten gör

Antalet inflyttade beräknas bli i
genomsnitt 757 personer per år medan

Befolkningens förväntade

antalet utflyttade skattas till

utveckling 2021-2030

685 personer. Detta ger ett årligt

överensstämmer inte alltid summan av

Under året flyttade 671 personer till

flyttnetto på 72 personer för varje år

angivna förändringar exakt med den

Vingåker, vilket var färre än 2019.

Under prognosperioden 2020-2030

totala förändringen i folkmängd.

Antalet personer som flyttade från

beräknas folkmängden i Vingåkers

Kontakta SCB för vidare information.

kommunen minskade med

kommun att öka med 564 invånare, från

Antalet barn som föds förväntas vara

55 personer jämfört med året innan,

9 144 till 9 708 personer.

98 per år i genomsnitt under

under prognosperioden.

från 673 till 618. Flyttnettot (antalet

prognosperioden medan antalet avlidna

inflyttade minus utflyttade) under 2020

skattas till 114 personer. Detta medför

var således 53 personer.

en befolkningsförändring
med -16 personer per år.
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SAMMANFATTNING (forts.)

I tabellen sammanfattas

Folkmängd och förändringskomponenter i Vingåkers kommun

befolkningens utveckling över tid
avseende folkmängd och förändringskomponenter.

Uppgifterna för 2021 och framåt är
prognostiserade värden.

Komponenter

1980

1990

2000

2020

2021

2030

Födda

116

164

80

92

86

107

Döda

133

136

100

114

107

120

-17

28

-20

-22

-21

-13

Inflyttade

585

560

422

671

698

761

Utflyttade

534

474

551

618

661

702

Flyttnetto

51

86

-129

53

36

59

Folkökning

34

114

-149

31

15

46

Folkmängd

9 750

9 937

9 186

9 144

9 159

9 708

Födelseöverskott
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509
8

FOLKMÄNGDENS
UTVECKLING

ANTAL INVÅNARE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

12 000

Historisk utveckling av folkmängden
10 000

1980-2020 samt prognostiserad
folkmängd 2021-2030

8 000

åldersgrupper: 0-19 år, 20-64 år samt
65 och äldre. Uppdelningen ligger till

Antal

Folkmängden kan delas upp i tre
6 000

grund för beräkningen av
försörjningsbördan i kommunen. Trots

4 000

att uppdelningen är grov ger den en
god överblicksbild som gör det lätt att
följa utvecklingen över tiden.

2 000

I diagrammet till höger visas

utvecklingen av dessa åldersgrupper
från 1980 till 2030.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

Total folkmängd

0-19 år

20-64 år

65 år eller äldre
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FOLKMÄNGDENS

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

UTVECKLINGSTAKT
2,0%

Historisk utveckling av den årliga

1,5%

procentuella förändringen av
1,0%

folkmängden 1980-2020 samt
prognostiserad utveckling 2021-2030.

0,5%

I diagrammet till höger kan man jämföra
kommunens procentuella förändring av
folkmängden med riket. Den årliga

Procent

Jämförelse med riket.
0,0%

-0,5%
-1,0%

förändringstakten visar med hur många
procent kommunen växer under ett år.
Negativa tal innebär att folkmängden

-1,5%
-2,0%

minskar under året. Förändringen under

t.ex. år 2021 beräknas som
Folkmängd(2021) dividerat med
Folkmängd(2020)

-2,5%
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

minus 1.
Vingåkers kommun

Riket
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FÖRSÖRJNINGSBÖRDA
1,20

Kvoten mellan antalet invånare i icke
yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år

1,00

eller äldre) och antalet i yrkesverksam

ålder (20-64). Jämförelse med riket.

mått som visar på relationen mellan
antalet personer som behöver bli

0,80
Antal

Försörjningsbörda är ett demografiskt

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

0,60

0,40

försörjda och antalet personer som kan
bidra till deras försörjning. Uttrycket

0,20

beskriver hur många personer en
person i yrkesverksam ålder måste
försörja förutom sig själv. Försörjnings-

0,00
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

bördan kan delas upp i två delar, en del

från barn och ungdomar (0-19 år) och

Vingåkers kommun

en del från äldre (65+).

Riket
Försörjningsbörda i Vingåker från barn och ungdomar (0-19 år)
Försörjningsbörda i Vingåker från äldre (65 år eller äldre)
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FÖDDA, DÖDA OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

200

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

Historisk utveckling av antalet födda
150

och döda 1980-2020 samt
prognostiserat antal 2021-2030

100

födelseöverskott eller naturlig
befolkningsökning. Antalet födda har

Antal

Antalet födda minus döda kallas för
50

sedan 2010 varierat mellan 69 och
114. År 2020 föddes 92 barn och under

0

prognosperioden förväntas i genomsnitt
98 barn att födas per år. Antalet avlidna
har sedan 2010 varierat mellan 79 och

- 50

122. År 2020 avled 114 personer och

under prognosperioden förväntas i
genomsnitt 114 personer att avlida per

- 100
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

år.
Födelseöverskott - antal födda minus antal döda

Antal födda

Antal döda
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IN- OCH UTFLYTTADE

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

SAMT FLYTTNETTO
1 000

Historisk utveckling av antalet in- och
utflyttade 1980-2020 samt

800

prognostiserat antal 2021-2030
600

Flyttnettot beräknas som inflyttade

sedan 2010 varierat mellan 539 och

Antal

minus utflyttade. Antalet inflyttade har
400

849. År 2020 flyttade 671 personer till
kommunen och under prognosperioden

200

förväntas i genomsnitt 757 personer
flytta in per år. Antalet utflyttade har
sedan 2010 varierat mellan 542 och

0

751. År 2020 flyttade 618 personer från

kommunen och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 685 personer

- 200
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

flytta ut per år.
Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade

Antal inflyttade

Antal utflyttade
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FLYTTNETTO OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

200

FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

150

Folkmängden har ökat med 251

100

personer sedan 2010. Från 2020 fram
till prognosperiodens slut 2030

50

564 personer.
Födelseöverskottet har sedan 2010

Antal

förväntas folkmängden att öka med
0

- 50

varierat mellan -46 och 15 personer. År
2020 var överskottet -22 personer och
under prognosperioden förväntas
överskottet bli i genomsnitt -16
personer per år.
Flyttnettot har sedan 2010 varierat
mellan -41 och 171. År 2020 var

- 100
- 150

- 200
- 250
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

flyttnettot 53 personer och under
prognosperioden förväntas flyttnettot bli

Förändring i folkmängden under året

i genomsnitt 72 personer per år.

Förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning
Förändring beroende på födelseöverskott
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BEFOLKNINGENS
SAMMANSÄTTNING

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2020 OCH 2030

180

EFTER ÅLDER
160

Antal invånare efter ålder år 2020 och

140

prognos för 2030
120

utveckling påverkar åldersstrukturen.
Diagrammet visar hur befolkningen är

Antal

Förändringskomponenternas
100

80

fördelad efter ålder i kommunen år
2020 och år 2030.

Åldrandet medför till exempel att de
som var 60 år 2020 är 70 år 2030. Att

60

40
20

antalet 60-åringar år 2020 skiljer sig
från antalet 70-åringar år 2030 beror på

0
0

10

20

30

40

att personer har flyttat till eller från

50

60

70

80

90

100

Ålder

kommunen samt att vissa har avlidit.
År 2020

År 2030
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FÖRÄNDRING I

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN 2020
OCH 2030 I VINGÅKERS KOMMUN

ÅLDERSSTRUKTUREN
80

Skillnad i antalet invånare i olika åldrar
60

mellan år 2020 och 2030.

40

I diagrammet visas hur antalet personer
i olika åldrar förändras under

20

flyttningar, födslar och avlidna. Detta
mäts genom att räkna ut skillnaden

Antal

prognosperioden på grund av åldrande,

0

mellan de två åldersfördelningarna i
diagrammet ovan. Ett positivt värde för

- 20

en viss ålder innebär att antalet
invånare i den åldern ökar under

- 40

prognosperioden. Ett negativt värde

innebär på motsvarande sätt att antalet
förväntas minska.

- 60
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ålder
Skillnad i folkmängd mellan åren 2020 och 2030
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GENOMSNITTSÅLDER
45

Historisk utveckling av
genomsnittsåldern 1980-2020 samt

GENOMSNITTSÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

44

prognostiserad snittålder 2021-2030.
43

Under perioden 2020 till 2030 förväntas

42

genomsnittsåldern i Sverige att öka från
41 år till 42 år. Skälen till detta är bland
annat att mortaliteten bland de äldre
minskar samt att stora årskullar
kommer upp i äldre åldrar. I kommunen
förväntas genomsnittsåldern att från 44
år till 44 år under prognosperioden.

Medelålder

Jämförelse med riket.

41
40
39
38

Genomsnittsåldern i kommunen är 3 år

högre än i riket år 2020. Vid
prognosperiodens slut är snittåldern 2

37
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

år högre.

Vingåkers kommun

Riket
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UTVECKLING AV
ANTALET BARN

1 000

Historisk utveckling av antalet barn i

900

åldrarna 0-12 år 1980-2020 samt

800

ANTAL BARN I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

prognostiserat antal 2021-2030.
700

Utvecklingen av antalet barn i åldern

som föds framöver. Eftersom denna
åldersgrupp även är relativt mer

600
Antal

0-5 år beror främst på hur många barn

500
400

flyttbenägen än de äldre barnen, vilka
har börjat skolan, så har även in- och
utflyttning en viss inverkan på
utvecklingen. För de äldre barngrupperna, 6-9 år och 10-12 år beror

eventuella förändringar i antalet främst
på åldrandet och att olika årskullar är

300
200
100
0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

olika stora.
0-5 år

6-9 år

10-12 år
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UTVECKLING AV

ANTAL UNGDOMAR I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

ANTALET UNGDOMAR
600

Historisk utveckling av antalet
ungdomar i åldrarna 13-18 år

500

1980-2020 samt prognostiserat antal
2021-2030.

400

16-18 år har sedan 2000-talets mitt

Antal

Antalet i åldrarna 13-15 och sedan
300

minskat i de flesta av landets
kommuner. Detta i takt med att

200

de stora barnkullar som föddes kring
1990 har lämnat dessa åldrar bakom
sig. I många kommuner kan dock en

100

uppgång av antalet invånare i dessa

åldrar förväntas den kommande
perioden.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
13-15 år

16-18 år
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UTVECKLING AV
ANTALET VUXNA

3 000

ANTAL VUXNA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

Historisk utveckling av antalet vuxna i
2 500

åldrarna 19-64 år 1980-2020 samt
prognostiserat antal 2021-2030.

2 000

kommuner ökat under de senaste åren
då generationen född kring 1990

Antal

Åldersgruppen 19-24 år har i många
1 500

passerat dessa åldrar. Åldersgruppen
25-44 år har minskat då den stora

1 000

60-talistgenerationen nu befinner sig i
åldersgruppen 45-64 år. Dock ökar den
nu igen då 90-talisterna istället träder in

500

här. Samtidigt motverkas detta av att

40-talisterna nu är äldre än 65 år och
därmed trätt in i nästa åldersgrupp.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

19-24 år

25-44 år

45-64 år
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UTVECKLING AV

ANTAL ÄLDRE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

ANTALET ÄLDRE
2 000

Historisk utveckling av antalet äldre i

1 800

åldrarna 65 år och uppåt 1980-2020

1 600

samt prognostiserat antal 2021-2030.

1 400

Under en längre tid framöver kommer

1 200

öka. Orsaken är dels att den stora
40-talist generationen uppnått

Antal

antalet äldre i landets kommuner att
1 000
800

pensionsåldern fullt ut, dels att
medellivslängden ökar och att de äldre
lever längre än tidigare. Den närmaste

600
400

framtiden medför främst en ökning i
åldersgruppen 80 år eller äldre där

40-taliserna snart börjar träda in.

200
0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
65-79 år

80 år eller äldre
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BAKGRUND

De följande sidorna innehåller
uppgifter som beskriver situationen i
Vingåkers kommun under år 2020
och några av de antaganden som

ligger till grund för prognosen. Syftet
är att ge en demografisk nulägesbild
som komplement till redovisningen av
prognosresultaten.

I prognosen har vi använt oss av

För att göra prognosen använder vi oss

Värt att notera är två större

registerdata över folkmängden efter

även av antal levande födda barn,

demografiska förändringar som pågår.

ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer

avlidna, inflyttade och utflyttade som

För det första börjar den stora 40-talist

från folkbokföringen och är hämtade

registrerats under året. Med hjälp av

generationen uppnå en ålder över

från SCB. Befolkningen vi använder är

denna information skattar vi

80 år. Detta innebär att en stor grupp

den som är skriven i kommunen per

fruktsamhet, mortalitet,

kommer upp i de åldrar där behovet av

den sista december varje år. Denna

inflyttarfördelningar och utflyttarrisker

stöd och service ökar. För det andra

folkmängd behöver inte stämma med

efter ålder och kön. Skattningarna

uppnår den stora barnkull som föddes

den befolkning som faktiskt bor eller

ligger sedan till grund för beräkningen

kring 1990 förvärvsaktiv och

vistas i kommunen. Hur stor skillnad det

av den framtida utvecklingen av antalet

barnafödande ålder. De flyttar från

är mellan den folkmängd som verkligen

födda, döda, inflyttade och utflyttade.

städer med universitet och högskolor,

bor i kommunen och den som är

och en andel kan tänkas flytta tillbaka

registrerad och om detta är ett problem

till sin hemkommun. För bland annat

varierar från kommun till kommun och

arbets- och bostadsmarknaden,

över åldrarna. För de yngre

utbildningssystemet och

åldersgrupperna är diskrepansen

omflyttningarna har detta stora

större. Många ungdomar studerar och

konsekvenser vilket i sin tur ger effekter

arbetar på annan ort men är fortfarande

för den kommunala verksamheten.

skrivna i föräldrahemmet.
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FOLKMÄNGDENS
ÅLDERSSTRUKTUR

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2020

18
16

Antal personer i varje ålder per 1000
invånare år 2020. Jämförelse med riket.

I diagrammet visas befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Den
anger hur stor andel varje åldersgrupp
utgör av hela folkmängden, uttryckt i
promille. Som exempel kan nämnas att
åldern 73 år är den enskilt största

Antal per 1000 invånare

14
12
10

8
6

åldersgruppen i kommunen och utgör
17 promille av hela folkmängden år
2020. I de delar som kommunens

4
2

åldersstruktur avviker från rikets så

innebär detta att kommunen har relativt
fler eller färre invånare i den åldern än

0
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vad som finns i riket.
Vingåkers kommun

Riket
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ANTAL MÄN OCH KVINNOR

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2020
100

Antalet män och kvinnor i olika åldrar
under år 2020

90
80

Antalet män och kvinnor i samma ålder
har ofta ett starkt samband förutom för

70

åldrarna 70 år eller äldre där kvinnorna
60

har andra skevheter i könsfördelningen.
I Uppsala kommun är antalet kvinnor i

Antal

oftast är fler. Det finns kommuner som

50
40

åldrarna 20-25 år betydligt fler än
antalet män. Och i Pajala kommun finns

30

det fler män än kvinnor i nästan

20

samtliga åldrar.
10
0
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KVINNORS FRUKTSAMHET I
OLIKA ÅLDRAR

FRUKTSAMHET EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

0,18

Antalet födda barn per kvinna efter

0,16

moderns ålder. Genomsnitt 2018-2020.
0,14

Antalet barn som föds beror dels på
antalet kvinnor i fertil ålder, dels på
kvinnors benägenhet att bli föräldrar.
Benägenheten att föda barn beräknas
som antal födda barn efter moderns

Antal barn per kvinna

Jämförelse med riket.

0,12
0,10

0,08
0,06

ålder dividerat med antalet kvinnor i en
viss ålder.Diagrammet visar att

0,04

fruktsamheten är som högst hos 26åriga kvinnor i Vingåkers kommun,
motsvarande i snitt 0,16 barn. Med
hjälp av fruktsamheten per ålder och

0,02
0,00
15

25

35
Ålder

antalet kvinnor i fertil ålder beräknas
hur många barn som förväntas födas.

45

Vingåker

Riket
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FRUKTSAMHETENS

SUMMERAD FRUKTSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

UTVECKLING ÖVER TID
3,00

Utveckling av den summerade
fruktsamheten 1980-2020 samt

2,50

prognostiserad fruktsamhet 2021-2030.
2,00

För att få en total bild av fruktsamheten

samhet vilket är summan av

TFR

kan man beräkna summerad frukt1,50

fruktsamheten i olika åldrar (dvs
summan av värdena på staplarna i

1,00

diagrammet ovan). Måttet summerad
fruktsamhet visar på hur många barn
en kvinna skulle föda om hon under sin

0,50

livstid föder barn såsom kvinnor idag

gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda
drygt 1,9 barn under sin livstid.

0,00
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
Vingåker

Riket
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IN- OCH UTFLYTTNING

ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

30

Antalet inflyttade och utflyttade
invånare efter ålder. Genomsnitt för

25

perioden 2018-2020.

Hur många som flyttar till respektive

20

från kommunen i olika åldrar visas i

många flyttar in som ut ur kommunen i

Antal

diagrammet till vänster. Även om lika
15

en viss åldersgrupp så betyder detta
inte att kommunens förutsättningar är

10

oförändrade. Det kan finnas en stor
skillnad på in- och utflyttarna avseende
socioekonomiska faktorer såsom

5

utbildning, inkomst eller arbets-

marknadsstatus. Det är därför viktigt att
göra kompletterande analyser av

0
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100
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flyttströmmarna för att få en så
heltäckande bild som möjligt.

50
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Utflyttare
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FLYTTARNA OCH

FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

ÅLDERSSTRUKTUREN
10

Skillnad i antalet in- och utflyttade
invånare i olika åldrar. Genomsnitt för

5

perioden 2018-2020.

Diagrammet visar effekten av in- och

0

Staplarna visar flyttnettot, dvs. vilka
åldersgrupper som ökar respektive

Antal

utflyttningen på åldersstrukturen.

-5

minskar på grund av flyttningar. Nettot
har beräknats som skillnaden mellan
antalet inflyttade och utflyttade i

- 10

diagrammet ovan. Ett negativt värde
betyder att fler flyttar från kommunen

än till kommunen i den åldern. För att få
en mer representativ bild av

- 15
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flyttningarna har ett genomsnitt för de
tre senaste åren beräknats.

Flyttnetto efter ålder
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INVÅNARNAS BENÄGENHET

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN

ATT FLYTTA
0,30

Andelen invånare i olika åldrar som
flyttar från kommunen. Genomsnitt för

0,25

riket.

Flyttbenägenheten visar på
sannolikheten att en person i en viss
ålder flyttar från kommunen. I
kommunen har 21-åringarna den

Andel av befolkningen

perioden 2018-2020. Jämförelse med
0,20

0,15

0,10

högsta flyttbenägenheten med 0,28.
Detta innebär att 28 procent av alla 21åringar under ett givet år flyttar från

0,05

kommunen.
0,00
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KVINNORS BENÄGENHET

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN

ATT FLYTTA
0,30

Andelen kvinnor i olika åldrar som
flyttar från kommunen. Genomsnitt för

0,25

riket.

På riksnivå är yngre kvinnor betydligt
mer flyttbenägna än männen. De söker
sig tidigare än män till orter som
erbjuder studie-och arbetsmöjligheter.

Andel av befolkningen

perioden 2018-2020. Jämförelse med
0,20

0,15

0,10

Vid 30-års ålder blir de dock mindre
flyttbenägna än männen. I vissa
kommuner flyttar mer än hälften av de

0,05

unga kvinnorna i vissa åldrar.

I Vingåkers kommun har de 20-åriga
kvinnorna den största

0,00
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flyttbenägenheten med 0,26.
Kvinnor i Vingåkers kommun

Kvinnor i riket
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MÄNS BENÄGENHET

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN

ATT FLYTTA
0,30

Andelen män i olika åldrar som flyttar
från kommunen. Genomsnitt för

0,25

perioden 2018-2020. Jämförelse med

På riksnivå har både män och kvinnor
en mycket hög flyttbenägenhet mellan
20 och 30 år. Men till skillnad mot
kvinnorna, som har en tydlig topp

Andel av befolkningen

riket.
0,20

0,15

0,10

mellan 20 och 25 år, så är männens
flyttbenägenhet mer jämn. Män äldre än
30 år har även en något högre

0,05

flyttbenägenhet än kvinnor i samma

ålder. Bland männen i Vingåkers
kommun är 21-åringarna mest

0,00
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flyttbenägna med 0,31.
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Män i riket
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Del 5

METOD

535

34

Befolkningen i prognosen skrivs fram

För att osäkerheten ska bli mindre

Antalet inflyttare beräknas med det som

ett år i taget med befolkningen år 2020

används befolkningsuppgifter från de

hänt i kommunen de 3 senaste åren

som utgångspunkt. Vid tolkning av

3 senaste åren. Dessutom görs en

som grund. Dessa värden justeras för

prognosen skall has i åtanke att

utjämning över åldrarna. Det läggs

att anpassa nivåerna efter de

Osäkerheten i prognosen ökar i

Skatteverkets register endast omfattar i

även en viss vikt vid fruktsamhetstalen i

byggplaner som kommunen har under

proportion med prognosperiodens

kommunen folkbokförda personer. De

riket. Under prognosperioden antas

perioden. Inflyttarfördelningen (vilka

längd. Generellt är osäkerheten störst

som bor i kommunen men inte är

fruktsamheten förändras i enlighet med

som flyttar till kommunen i termer av

för de åldersgrupper som inte är födda

folkbokförda där, t.ex. asylsökande,

SCB:s prognostiserade ökning för

kön och ålder) beräknas utifrån de

när prognosen görs. Betydande

finns således inte med i prognosen.

fruktsamheten i riket.

3 senaste årens inflyttarfördelning.

osäkerhet finns även för ålders-

Antalet födda och döda beräknas för

grupperna 19-30 år där flytt-

varje prognos år genom att

Dödsriskerna för varje ålder och per

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett

benägenheten är stor. Osäkerheten

befolkningen i varje åldersklass

kön skattas på riksdata som kvoten

genomsnitt av de 3 senaste årens

i en befolkningsprognos är

multipliceras med åldersspecifika

mellan antalet döda i en viss ålder och

utflyttningsbenägenhet. Utflyttnings-

förhållandevis mindre för den

fruktsamhetstal respektive dödsrisker.

medelbefolkningen i samma ålder.

benägenheten i varje ålder multipliceras

Därefter sker en justering av

med folkmängden i motsvarande ålder

Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar

mortaliteten så att den sammanfaller

vilket ger antalet utflyttare efter ålder

beräknas som kvoten mellan antalet

med kommunens totala nivå. Data från

och kön.

födda barn till mödrar i en viss ålder

de 3 senaste åren används, och

och medelfolkmängden kvinnor i

dödsriskerna antas minska i proportion

samma ålder.

till SCB:s prognos för riket.

METODBESKRIVNING

medelålders och äldre befolkningen
vilka brukar vara mindre flyttbenägna.
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METODBESKRIVNING (forts.)

Det observerade antalet flyttningar i

(se diagram på tidigare sidor) kan man

påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på

kommunen innehåller endast en

direkt se hur ålderssammansättningen i

riksnivå så är de yngre åldersgrupperna

begränsad mängd information. Vill man

kommunen ändras på grund av

mycket flyttbenägna och var femte

närmare analysera effekterna av

flyttningarna och det går enkelt att få

21-åring flyttar över en kommungräns

flyttningar måste man även studera

svar på frågor såsom vilka

varje år (se tidigare diagram). Yngre

vilka som flyttar till respektive från

åldersgrupper som ökar respektive

kvinnor är mer flyttbenägna än yngre

kommunen. Flyttarnas socio-

minskar och med hur mycket på grund

män (se tidigare diagram).

ekonomiska situation och ålder har en

av in- och utflyttningar. Vill man kunna

stor betydelse för utvecklingen av

påverka kommunens demografiska och

kommunens ekonomi, näringsliv och

socioekonomiska sammansättning på

befolkningssammansättning.

kort sikt så måste man göra
förändringar som påverkar in- och

Flyttningar är den demografiska

utflyttningsmönstren.

komponent som har störst och
snabbast påverkan på demografins

I många av landets kommuner flyttar de

utveckling över tiden. Det ligger utanför

yngre åldersgrupperna 19-25 år från

ramen för denna befolkningsprognos att

kommunen till arbeten och studier på

närmare studera flyttmönster och

annan ort. I vissa fall kommer de

effekterna av flyttningarna. Men genom

tillbaka och bosätter sig på födelseorten

att studera flyttnettot efter ålder

för att bilda familj och
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TABELLBILAGA
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 1: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass
I tabellen visas folkmängden per olika
åldersklasser samt totalt för perioden
2020-2030.

Ålder / År

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-5

583

588

597

609

605

628

638

649

660

670

679

6-9

421

424

420

427

440

436

441

445

434

446

450

10-12

312

314

320

313

336

330

336

325

344

338

343

13-15

335

324

317

327

333

338

333

349

344

349

340

16-18

372

361

362

344

339

334

342

344

348

344

358

19-24

550

550

577

593

600

602

594

584

582

582

580

25-44

1 828

1 840

1 872

1 905

1 961

1 992

2 019

2 037

2 063

2 090

2 105

45-64

2 352

2 337

2 316

2 318

2 308

2 305

2 294

2 291

2 266

2 253

2 250

65-79

1 854

1 866

1 850

1 839

1 829

1 790

1 767

1 736

1 744

1 727

1 722

80-100

537

555

591

621

662

719

760

809

830

862

881

Totalt

9 144

9 159

9 223

9 297

9 414

9 474

9 523

9 569

9 615

9 661

9 708
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 2: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

I tabellen visas folkmängden per olika, i
vissa fall överlappande, åldersklasser
intressanta för t.ex. det kommunala
utjämningssystemet för perioden 20202030.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1-5

490

498

504

514

505

525

532

542

551

560

567

6-12

733

738

740

740

777

766

776

770

778

784

793

6

119

98

102

102

126

97

110

109

110

112

113

7-15

949

964

955

966

984

1 007

999

1 011

1 012

1 021

1 019

16-18

372

361

362

344

339

334

342

344

348

344

358

65-79

1 854

1 866

1 850

1 839

1 829

1 790

1 767

1 736

1 744

1 727

1 722

80-89

453

463

498

530

572

630

668

719

730

753

770

90+

84

92

93

92

91

89

92

91

100

108

111

0

93

90

93

95

100

103

105

108

109

111

111

1-3

294

300

280

298

304

311

317

324

329

334

339

4-5

196

198

225

216

201

214

215

218

222

225

229

7-9

302

326

318

325

314

339

331

336

324

334

336

10-15

647

638

637

641

669

669

668

674

688

687

683

65-69

627

621

587

581

596

601

595

601

618

616

621

70-74

681

662

648

641

608

588

584

557

553

565

569
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Byggplaner

Tabell 3: Byggplaner för Vingåkers kommun
I tabellen visas antalet bostäder (per
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030Totalt

typ) som enligt kommunens planer
förväntas färdigställas respektive år
under prognosperioden.

Småhus
Flerbostadshus
Specialbostäder
Totalt

0

29
0
0

9
30
0

25
30
8

23
0
10

22
0
0

21
0
0

21
0
0

21
0
0

21
0
0

8

29

39

63

33

22

21

21

21

21

2
6

194
66
18
278

Byggplaner levererade av Vingåkers kommun
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

109
(114)

Ks § 86

KS 2021/219

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2022 - 2024
Kommunstyrelsens 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.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheter
till effektiviseringar och samverkan med andra kommuner i syfte att ha så låga ITkostnader som möjligt och minska sårbarheten.

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. Arbetsutskottets förslag till beslut:
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.

Yrkanden
Ordförande gör ett tilläggsyrkande, att ge förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheter till effektiviseringar och samverkan med andra kommuner i syfte att ha så
låga IT-kostnader som möjligt och minska sårbarheten.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar styrelsen ställning till
arbetsutskottets förslag till beslut och sedan tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att styrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-16
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2022

Beslutet skickas till
Kommun ledn ingsförvaltn ingen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Måndagen den 26 april 2021, kl. 13 :00-17:00 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker samt digitalt via Teams.

Ej tjänstgörande ersättare

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

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Robert Davidsson (C)
Roger Larsson (M)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Mattias Gustafsson, t.f kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg § 64-67
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare § 64-67
Nora Wahlström, Sveriges lantbruksuniversitet § 64-67
Thomas Norrby, Sveriges lantbruksuniversitet § 64-67
Mattias Gårdholt, förbundschefVästra Sörmlands räddningstjänst § 67-68
Håkan Persson, ordförande Västra Sörmlands räddningstjänst § 67- 68
Lars lngebrigtsen, VD Vingåkers kommunfastigheter AB § 68 -69
Elin Höghielm, ekonomichef§ 69-70
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 70-71

Deltagande på distans
Samtliga deltog på distans via videolänk förutom ordförande, sekreterare samt Lars -Göran
Karlsson.
Paragrafer
Protokollet är justerat

64 - 89
2021-05-04

Sekreterare

··~·g,_·~M

.

Ordförande

Em~~~
~ ·············
Anneli Bengtsson

Justerande

··~•:'~~···~ ························
Charlotte Prennfors (M)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-06

Datum för anslagsnedtagande

2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

..............~c.\ .. ~~~f.v.v.i

.

Emma Bergström

Utdrags bestyrkande
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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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Datum: Version 210416
Namn: Ralf Hedin och Susanne Jaktlund
Nämnd/Förvaltning: Kommunstyrelsen: Kommunledningsförvaltningen och de delar av Kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen som sorterar under kommunstyrelsen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-16
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]"
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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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Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

Sbn § 38
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SBN 2021/375

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsplan för ekonomi i balans 2022
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 950 tkr för bostadsanpassningsbidrag.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 250 tkr för digitaliseringsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för bostadsanpassningsbidragen är till stor del
opåverkbara och ryms inte inom tilldelad ram. Budgeten har under flera år varit
oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Åtgärder som utökade
resurser och kompetenser för handläggning av ärenden samt samverkan med andra
kommuner, beräknas ge minskade kostnader. Men det är orealistiskt att åtgärderna ska
sänka kostnaderna med 50 %, vilket krävs för en ekonomi i balans. Om
samhällsbyggnadsnämnden inte tillförs utökad ram, måste nämnden ta bort lagstiftad
skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa negativt
resultat.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt verksamhetssystem
och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och kompetensutveckling
innan effektiviseringarna slår igenom. Utökad ram om 250 tkr behövs för att kunna
åstadkomma effektiviseringar på sikt.
Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-09
Konsekvensbeskrivning

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

~,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

565

vingaker.se

Sam hälls byggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-05-18

39 (71)

Plats och tid
Kommunhuset Hjälmaren och Teams, tisdag den 9 februari kl. 16.00 - 17.45

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Oavidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Inger Lindfors (S) §§ 32-51
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (SO)
Kjell Stenberg §§ 52-59

Kjell Stenberg (S) §§ 32-51
Håkan Persson (S)
Björn Hvithammar (V)
Leif Eriksson (KO)

Övriga deltagare
Susanne Jaktlund, Tf samhällsbyggnadschef
Pontus Lindberg, gruppchef för miljö
Erik Olsson, gruppchef bygg
Tony Ljungberg byggnadsinspektör §§ 32-51
Josefin Frank, sekreterare

·, .
Deltagare på distans
Kjell Stenberg (S), Roger Larsson (M), vice ordförande, Håkan Persson (S)
Pierre Andersson (S), Björn Hvithammar (V), Tor-Leif Thuresson (S), Leif Eriksson (KO)
Inger Lindfors (S), Pierre Szabo (M), Per-Erik Eriksson (SO)
Vid uppropet intygade samtliga att det inte fanns utomstående personer i närheten som hade möjlighet
att överhöra nämndens överläggningar

Paragrafer

32-59

Justering

2021-05-25

Sekreterare

Ordförande

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatu m

2021-05-25

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-27

Datum för anslagsnedtagande

2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdrags bestyrkande
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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:
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: Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 6 809 år 2022
1. Verksamhet/område:
Beskrivning av konsekvensen:
Förutom kompenserade löne- och hyresökningar finns ett stort behov av en utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet och budgeten har inte
räknats upp på många år och har dem senaste fem åren uppvisat stort underskott. Budgeten har under denna
tid legat oförändrad på 1132 tkr och i jämförelse med andra kommuner i närområdet lägger Vingåker ner
mindre än halva antalet handläggningstimmar per kommuninvånare än jämförda kommuner. Ökade resurser på
handläggningen av bostadsanpassningsbidragen kan troligtvis minska kostnaderna en aning. Men minskningen
ska då även kompensera för dem ökade lönekostnaderna. Att kunna göra en besparing på 1400 tkr för att klara
årets budget är därför orealistiskt.
Bostadsanpassningens utfall 2016-2020
2016: - 2000 tkr
2017: - 1000 tkr
2018: - 600 tkr
2019: - 1700 tkr
2020: - 1660 tkr
Förslag på åtgärder
Ökade handläggningsresurser och förstärkning av kompetens inom socialtjänstlagen genom samarbete med
socialförvaltningens arbetsterapeuter. Införande av hembesök kan ge bättre och mer anpassat stöd för dem
sökande. Samverkan med andra kommuner kan ge förutsättningar för mer rättssäker handläggning. En stor del
av kostnaden för bostadsanpassning kan emellertid ha sin grund i kommunens stora andel äldre befolkning, det
faktum att flera av dessa har valt att bo kvar i sina hus, och att kommunens bostadsbestånd är gammalt och
omodernt. Att åtgärderna ska sänka kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget med 50 % är därför
orealistiskt.
2. Verksamhet/område:
Beskrivning av konsekvensen
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på nämndens arbetssätt och IT-stöd.
Nämnden har investerat i ett nytt verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver
underhåll och kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. De senaste årens besparingar har
också gjort att kartsystemet Geosecma inte kunnat underhållas, vilket har fått så stora negativa konsekvenser att
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en konsult behövts för att uppdatera systemet. Kommunen har uppdraget att uppdaterar Geodata till
Lantmäteriet två gånger per år. Då uppdraget inte kunnat skötas tillfredställande riskeras intäkter gå förlorade.
Förslag på åtgärder
Resurser behöver tillsättas för att bygga upp och underhålla nämndens verksamhetssystem, för att uppnå
framtida effektiviseringar istället för att riskera stora kostnader på lång sikt. 250 tkr per år skulle täcka
minimibehovet och en ambitionsnivå i enlighet med gällande lagkrav. Fortsatt satsning på digitalisering
kommer underlätta ärendeprocessen över tid och ge ökade intäkter då fler ärenden kan hanteras.
3. Verksamhet/område:
Beskrivning/konsekvens
Miljöenheten har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett höga
introduktionskostnader och hållt ner antalet fakturerade timmar per årsarbetskraft. Kommunen har varit en bra
plantskola för nyexaminerade miljöinspektörer som snabbt gått vidare till andra uppdrag.
Förslag på åtgärder
För att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare planeras en personalsatsning där erfarna inspektörer
lockas att stanna kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan även
enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter
för en ekonomi i balans.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2022
Behov tkr

1.Bostadsanpassnings- 950 tkr
bidrag
(1400 tkr
utan
åtgärder)

2. IT-stöd

250

3. Personalsatsning
Totalt
Netto

0
1200

2023
Behov tkr

2024
Åtgärder/ Behov tkr
Åtgärder/
besparing
besparing
Ramhöjning
Ramhöjning
från 2022
från 2022

Åtgärder/
Besparing
Ökade
handläggningsresurser &
samarbete med
socialförvaltningen
& andra
kommuner
Ökade resurser för Ramhöjning
underhåll av ITfrån 2022
system
Ökade intäkter

Ramhöjning
från 2022

570

2025 bör
satsningen
ge effekt

Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 350 tkr

1
2
3

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Digitalisering

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)
350 tkr

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)
350 tkr

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)
350 tkr

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

Datum: 2021-05-09
Namn: Susanne Jaktlund
Nämnd/Förvaltning/Område: SBN
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-09
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151 - 191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2021/xxx

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Godkänna Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 2022
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår vidare att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå att
2. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 950 tkr för bostadsanpassningsbidrag.
3. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2022
med 250 tkr för digitaliseringsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för bostadsanpassningsbidragen är till stor del
opåverkbara och ryms inte inom tilldelad ram. Budgeten har under flera år varit
oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Åtgärder som utökade
resurser och kompetenser för handläggning av ärenden samt samverkan med andra
kommuner, beräknas ge minskade kostnader. Men det är orealistiskt att åtgärderna ska
sänka kostnaderna med 50 %, vilket krävs för en ekonomi i balans. Om
samhällsbyggnadsnämnden inte tillförs utökad ram, måste nämnden fortsätta gå med
underskott alternativt bryta mot lagen och åläggande från länsstyrelsen.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och underhåll av IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt
verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och
kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. Utökad ram om 250 tkr
behövs för att kunna åstadkomma effektiviseringar på sikt och kunna hålla systemen
uppdaterade och funktionella.
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Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviserar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere. De senaste årens besparingar har fått negativa
konsekvenser för nämndens intäkter. Åtgärder bör därför göras väl genomtänkt och
med det långsiktiga perspektivet i fokus.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att uppnå dem lagstiftade krav som
verksamheten är ålagda och samtidigt vara en attraktiv kommun för medborgare och
näringsliv. På sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare höjda taxor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning Samhällsbyggnad 2022
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

Susanne Jaktlund
t.f. Samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

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

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

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

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

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?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Konsekvensbeskrivning och äskande gällande Kulturoch fritidsnämndens budgetram 2022
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
I. Kultur och fritidsnämnden äskar 600 000 kr i utökad budgetram till
föreningsbidrag från och med år 2022, driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8
2. Kultur och fritidsnämnden äskar 75 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 till den ökande driften av nytt bibliotekssystem.
3. Kultur och fritidsnämnden äskar 100 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 till den ökande driften av nytt kassa- och bokningssystem
4. Kultur och fritidsnämnden äskar 350 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för arrendekostnad och nyttjanderätt av Säfstaholms slotts slottspark
5. Kultur och fritidsnämnden äskar 200 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för nytt ansvar för sporthallar, bad- och lekplatser.
6. Kultur och fritidsnämnden äskar 500 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för att behålla kommunens Digidellots.
7. Kultur och fritidsnämnden äskar 300 000 kr i utökad investeringsram från och med
år 2022 för investeringar i kommunens sporthallar
8. Kultur och fritidsnämnden äskar 300 000 kr i investeringsmedel år 2022 för inköp
av ett nytt kassa- och bokningssystem.
9. Kultur och fritidsnämnden godkänner Konsekvensbeskrivning och äskande vid
budgetram 2022, enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 utifrån den av kommunstyrelsen beslutade
planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som fastställdes 202103-29 §43 uppgår till 16 518 000 kronor.
Behovet utifrån uppräkning av löner och fördyrade allmänna kostnader gör att det
under år 2022 behövs en ökning av rambudgeten med 1 825 000 kr för en ekonomi i
balans och 600 000 kr i investeringar.
1.

Förvaltningen har i och med KoFs nämndsammanträde 2021-03-25 samt
dialogdag 1 2021 rapporterat om Vingåkers föreningars stora ekonomiska
svårigheter. Till följd av Coronapandemin beskriver förvaltningen att man i
ungdomsföreningarna ser en minskning med 11 % för sammankomster och att
föreningarna tappat 35% av sina medlemmar. Sammankomster och
medlemsantal är förenat med intäkter för föreningarna. Samtliga föreningar
berörs ekonomiskt av inställda evenemang och sammankomster.
Samtidigt ökar kostnaden för drift och hyror. 2014 uppgick kommunens
driftbidrag till 40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader. I år 2021 täcker
de 26, 7 % av utgifterna. 600 000 kronor extra driftbidrag skulle i dag täcka
49% av föreningarnas driftkostnader.
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Kommunens bibliotekssystem är gammalt och det behöver upphandlas nya
system vilket medför utökade driftkostnader.
Enligt bibliotekslag 2013 :801, 2 §, ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning" Bibliotekets
biblioteksdatasystem är föråldrat och motsvarar inte längre vare sig
biblioteksanvändarnas eller bibliotekspersonalens behov av vad man kan
förvänta sig av ett fullvärdigt bibliotekssystem i den digitaliserade värld vi
befinner oss i och dessutom kommer biblioteksdatasystemets leverantör inom
kort att sluta uppgradera det. Ett nytt bibliotekssystem medför en ökad
driftkostnad med 75 000 kr.

3.

Under 2019 gick dåvarande Område Upplevelse ut med en upphandling om
nytt kassa- och bokningssystem. Då behovet att ett sådant system inte var
kartlagt stoppades upphandlingen för att utreda behovet. I dag vet
förvaltningen att behovet av ett boknings- och kassasystem behövs inom
samtliga Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett nytt system optimerar
och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt Kassa- och bokningssystem
medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.

4.

Efter renovering av Säfstaholms slott 2020 skrev Kommunfastigheter AB nytt
hyresavtal med förvaltningen i vilket nyttjanderätten till Slottsparken inte
ingick. Ett arrendeavtal tillhörande Slottsparken beräknas kosta 350 000 kr,
vilket innebär att Kommunfastigheter Ab förvaltar parken och förvaltningen
får fritt nyttja den.

5.

Kultur- och fritidsnämnden får efter årsskiftet, i lokalförsörjningsstrategin, KF
beslut XXXXX, ett utökat ansvar av sporthallar, lekplatser och badplatser.
Samtidigt har nämnden ett uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022 ta fram ett underlag för beslut gällande Sportcenter och badhus vid
Slottskoleområdet. För att inte bara förvalta utan även utveckla det utökade
ansvaret behöver förvaltningen avsätta extra personella resurser med 200 000
kr. Eventuella resterande kostnader tas inom ram.

6.

Projekttiden för Digidelcenter går mot sitt slut och efterfrågan av
DigidelCentrets funktion och Digidel-lotsens tjänster och funktion som nav,
ökar stadigt, internt inom kommunen och för vingåkersborna. Att kunna
hantera digital teknik oavsett ålder bör vara en rättighet och är i stort sett ett
krav för att kunna vara en delaktig och fri medborgare idag. En tjänst som
Digidellots beräknas uppgå till 500 000 kr.

7.

Kultur- och fritidsnämnden får efter beslut i lokalförsörjningsstrategi KF
beslut XXXXX och i och med årsskiftet 2022 ett utökat ansvar av kommunens
idrottshallar. Förvaltningen ser tillsammans med Kommunsfastigheter AB,
vilka ansvarar för de fasta installationerna och med idrotts lärarna vid
respektive idrottshall över inventarierna samt upprättar en prioriteringslista för
sporthallarna. För att täcka nödvändiga förslitnings- och underhållskostnader
samt förbättra standarden i idrottshallarna (med bl.a. hjärtstare i vardera hall)
äskar Kultur- och fritidsnämnden om utökad investeringsram från 2022 med
300 000 kr.
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Inför 2022 beräknas upphandling av nytta kassa- bokningssystem var klart. Ett
nytt system bedöms kosta 300 000 kr.

Inför 2022 föreslår förvaltningen, förutom ovanstående äskande att öka
effektiviseringen inom förvaltningen.
Förvaltningen kommer under 2022 aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland
annat erbjuda Säfstaholms slotts studiematerial till skolor utanför Vingåkersbygden.
I badhuset har förvaltningen investerat in en klättervägg och flytleksaker för att locka
fler besökare i en bredare målgrupp.
Kompetensutbildningen av personalen kommer även fortsättningsvis rationaliseras
och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2024.

Yrkande
Anna Lejon (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budgetförslag.
Caisa Sävheden Larsson (S), yrkar avslag på moderaternas förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Jonathan Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag och bifall till Caisa SävhedenLarssons (S) avslagsyrkande

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag till
beslut, dels Anna Lejons (M) förslag.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut.

Reservation
Anna Lejon (M) reserverar sig till förmån för det moderata budgetförslaget som
presenteras i kommunfullmäktige.

Besluts underlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-06
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
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Tid och plats
Torsdagen den 20 maj 2020 kl. 17.00 - 19.15 via Teams och i sammanträdesrummet
Hjälmaren och på kommunhuset i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S), ordf.
Anna Lejon (M), vice ordf.
Jonathan Andersson (S)
Aziz Jaali (S)
Hans Jonsson (SO)

Aziz Jaali (S)
Marie Janson (C)
Anders Larsson (M)
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare
Elin Pettersson, kultur och fritidschef
Josefin Frank, sekreterare
Deltagare på distans
Aziz Jaali (S), Anna Lejon (M), vice ordf., Marie Janson (C)
Jonathan Andersson (S), Anders Larsson (M), Aziz Jaali (S), Louise Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO)
Paragrafer

26 - 43

Justering

2021-05-25

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Anna Lejon
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-27
Handläggare

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

KFN 2021/xx

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande Kulturoch fritidsnämndens budgetram 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
1.
Äska 600 000 kr i utökad budgetram till föreningsbidrag från och med år
2022, driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8
2.
Äska 75 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 till den ökande
driften av nytt bibliotekssystem.
3.
Äska 100 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 till den ökande
driften av nytt kassa- och bokningssystem
4.
Äska 350 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för arrendekostnad
och nyttjanderätt av Säfstaholms slotts slottspark
5.
Äska 200 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för nytt ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser.
6.
Äska 500 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för att behålla
kommunens Digidellots.
7.
Äska 300 000 kr i utökad investeringsram från och med år 2022 för
investeringar i kommunens sporthallar
8.
Äska 300 000 kr i investeringsmedel år 2022 för inköp av ett nytt kassa- och
bokningssystem.
9.
Godkänna Konsekvensbeskrivning och äskande vid budgetram 2022, enligt
tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 utifrån den av kommunstyrelsen beslutade
planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som fastställdes 202103-29 §43 uppgår till 16 518 000 kronor.
Behovet utifrån uppräkning av löner och fördyrade allmänna kostnader gör att det
under år 2022 behövs en ökning av rambudgeten med 1 825 000 kr för en ekonomi i
balans och 600 000 kr i investeringar.
1. Förvaltningen har i och med KoFs nämndsammanträde 2021-03-25 samt
dialogdag 1 2021 rapporterat om Vingåkers föreningars stora ekonomiska
svårigheter. Till följd av Coronapandemin beskriver förvaltningen att man i
ungdomsföreningarna ser en minskning med 11 % för sammankomster och att
föreningarna tappat 35% av sina medlemmar. Sammankomster och
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medlemsantal är förenat med intäkter för föreningarna. Samtliga föreningar
berörs ekonomiskt av inställda evenemang och sammankomster.
Samtidigt ökar kostnaden för drift och hyror. 2014 uppgick kommunens
driftbidrag till 40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader. I år 2021 täcker
de 26,7 % av utgifterna. 600 000 kronor extra driftbidrag skulle i dag täcka
49% av föreningarnas driftkostnader.
2. Kommunens bibliotekssystem är gammalt och det behöver upphandlas nya
system vilket medför utökade driftkostnader.
Enligt bibliotekslag 2013:801, 2 §, ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekets
biblioteksdatasystem är föråldrat och motsvarar inte längre vare sig
biblioteksanvändarnas eller bibliotekspersonalens behov av vad man kan
förvänta sig av ett fullvärdigt bibliotekssystem i den digitaliserade värld vi
befinner oss i och dessutom kommer biblioteksdatasystemets leverantör inom
kort att sluta uppgradera det. Ett nytt bibliotekssystem medför en ökad
driftkostnad med 75 000 kr.
3. Under 2019 gick dåvarande Område Upplevelse ut med en upphandling om
nytt kassa- och bokningssystem. Då behovet att ett sådant system inte var
kartlagt stoppades upphandlingen för att utreda behovet. I dag vet
förvaltningen att behovet av ett boknings- och kassasystem behövs inom
samtliga Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett nytt system optimerar
och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt Kassa- och bokningssystem
medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.
4. Efter renovering av Säfstaholms slott 2020 skrev Kommunfastigheter AB nytt
hyresavtal med förvaltningen i vilket nyttjanderätten till Slottsparken inte
ingick. Ett arrendeavtal tillhörande Slottsparken beräknas kosta 350 000 kr,
vilket innebär att Kommunfastigheter Ab förvaltar parken och förvaltningen
får fritt nyttja den.
5. Kultur- och fritidsnämnden får efter årsskiftet, i lokalförsörjningsstrategin, KF
beslut XXXXX, ett utökat ansvar av sporthallar, lekplatser och badplatser.
Samtidigt har nämnden ett uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022 ta fram ett underlag för beslut gällande Sportcenter och badhus vid
Slottskoleområdet. För att inte bara förvalta utan även utveckla det utökade
ansvaret behöver förvaltningen avsätta extra personella resurser med 200 000
kr. Eventuella resterande kostnader tas inom ram.
6. Projekttiden för Digidelcenter går mot sitt slut och efterfrågan av
DigidelCentrets funktion och Digidel-lotsens tjänster och funktion som nav,
ökar stadigt, internt inom kommunen och för vingåkersborna. Att kunna
hantera digital teknik oavsett ålder bör vara en rättighet och är i stort sett ett
krav för att kunna vara en delaktig och fri medborgare idag. En tjänst som
Digidellots beräknas uppgå till 500 000 kr.
7. Kultur- och fritidsnämnden får efter beslut i lokalförsörjningsstrategi KF
beslut XXXXX och i och med årsskiftet 2022 ett utökat ansvar av kommunens
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idrottshallar. Förvaltningen ser tillsammans med Kommunsfastigheter AB,
vilka ansvarar för de fasta installationerna och med idrottslärarna vid
respektive idrottshall över inventarierna samt upprättar en prioriteringslista för
sporthallarna. För att täcka nödvändiga förslitnings- och underhållskostnader
samt förbättra standarden i idrottshallarna (med bl.a. hjärtstare i vardera hall)
äskar Kultur- och fritidsnämnden om utökad investeringsram från 2022 med
300 000 kr.
8. Inför 2022 beräknas upphandling av nytta kassa- bokningssystem var klart. Ett
nytt system bedöms kosta 300 000 kr.
Inför 2022 föreslår förvaltningen, förutom ovanstående äskande att öka
effektiviseringen inom förvaltningen.
Förvaltningen kommer under 2022 aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland
annat erbjuda Säfstaholms slotts studiematerial till skolor utanför Vingåkersbygden.
I badhuset har förvaltningen investerat in en klättervägg och flytleksaker för att locka
fler besökare i en bredare målgrupp.
Kompetensutbildningen av personalen kommer även fortsättningsvis rationaliseras
och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2024.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Kultur- och fritid
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Vår värld är i förändring. Vi känner konsekvenserna av inställda evenemang och
social distansering är ett nytt ord vi tvingats lära oss. Vi förstår att en minskning av
rörelse och intressanta arrangemang kommer få konsekvenser på sikt.
Behovet av Kultur och fritidssektorn har kanske aldrig varit större.
Kultur och fritid använder sin kreativitet och hållbara lösningar för att skapa
effektivisering och spara på våra resurser. Förvaltningen arbetar oavbrutet med att
höja sin ambitionsnivå och öka intäkterna samtidigt som kostnaderna hålls nere.

587

vingaker.se

4 (12)

Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra ungas
framtidstro. Det är genom Kultur och fritid som vi skapar mötesplatser över
generationsgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts och förvaltas.
Kultur och fritid bidrar till bättre försättningar för våra medborgare Utan Kultur och
fritid hade Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen mött ännu
större utmaningar.
Om förvaltningen inte får igenom sina äskanden blir den direkta konsekvensen att
verksamheternas arbete påtagligt saktas ner. På längre sikt, vilket också är svårare att
se, blir konsekvenserna av ett sådant beslut att våra medborgare och
Vingåkersbygdens anseende påverkas negativt.

Ekonomiska konsekvenser
Att förvaltningen håller en ekonomi i balans är målsättningen. Utmaningen för
förvaltningen är att fortsätta hålla samma höga kvalité och fortsätta med sin höga och
betydelsefulla ambitionsnivå.
1. Ett aktivt föreningsliv är nyckeln till en aktiv fritid. Den svenska
demokratin har rötter i föreningslivet. Föreningar levandegör vår vardag
och bidrar därmed till vår välfärd. Det är Vingåkers kommuns föreningar
som till stort del är det som bidrar till en levande landsbygd och att våra
invånare får ta del av evenemang och aktiviteter som erbjuder rörelse och
förströelse. I en kommun som Vingåker där föreningarna till stor del
själva tar äger, driver och ansvarar för sina anläggningar är behovet av
ekonomiskt stöd än viktigare. Om inte driftbidraget höjs kommer våra
föreningar succesivt utarmas och i värsta fall behöva lägga ner sin
verksamhet. Utan föreningslivet skulle vårt samhälle med tiden dö ut.
2. För att kunna fortsätta vara en viktig och relevant samhällsfunktion och ett
nav i demokratiutvecklingen behövs ett nytt bibliotekssystem. Ett modernt
och tillgängligt bibliotek behöver vara lätt att nå och i den digitaliserade
världen vi lever i för att vara relevant för Vingåkersborna. Att följa med i
samhällets digitalisering är ett sätt för Vingåker att fortsätta vara en
levande landsbygd. Utan ett nytt bibliotekssystem stannar utvecklingen
upp och biblioteket kan inte leva upp till den höga standard som de i dag
gör.
3. Att som besökare kunna boka sina biljetter online är i dagens
digitaliserade värld, för många, en självklarhet. Lika effektivt är det att
sköta bokningar och betalningar via ett system. Utan ett nytt kassa- och
bokningssystem kan verksamheterna inom kultur och fritid inte fortsätta
leva upp till den höga kvalitet som de i dag levererar.
4. Den största och tydligaste följden av att inte arrendeavtalet för
Säfstaholms slotts slottspark är att inga kommunala evenemang kommer
äga rum där. Säfstaholms slott är halvt utan dess park.
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5. Att förvalta och höja normen för våra idrottshallar och att samtidigt ta
fram ett noga förberett underlag gällande Sportcenter och badhus är en
viktig funktion inom Kultur och fritid. Vi saknar en funktion som driver
projekt framåt. Utan den kommer verksamheten bli lidande och på sikt
behöva sänka sin ambitionsnivå.
6. Utan dagens sammanhållande Digidel-lots för DigidelCentret mister
Vingåker det starka och uppskattade navet som har formats, för hjälp med
användningen av digital teknik, inom kommunen och för vingåkersborna,
och Vingåker riskerar att få många invånare med stort digitalt
utanförskap.
7. Kommuners idrottshallar håller låg klass och varje år är det saker som
behöver åtgärdas. Förvaltningen har påbörjat ett arbeta för att öka
standarden och skapa likvärdiga idrottshallar med synonymt utbud oavsett
var i kommunen man befinner sig. Till ex bör hjärtstartare ingå i
grundutbudet.
8. Utan investeringsmedel till Kassa- bokningssystem finns det inga medel
att tillgå vid en ev upphandling.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Sidbrytning

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges

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.

Målsättningen är en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

Kultur. Och fritid

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

2021-04-22
Handläggare

Jan Karlsson
0151 - 191 14
Jan.Karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2021/75

Budgetramar 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2022
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för gymnasiets kostnader med 2 654 tkr.
3. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för grundsärskolans kostnader med 1 622 tkr.
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för gymnasiesärskolans kostnader med 505 tkr.
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för grundskolans (Marmorbyns skola) ökade hyreskostnader med 398 tkr, från och
med att den nya skolbyggnaden står klar – preliminärt augusti 2022.
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för satsning för ökad måluppfyllelse; Barns och elevers språkkompetens med
2 840 tkr.
7. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för ökade kostnader av köpta tjänster med 1 236 tkr.
8. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för förvaltningskansliets ökade licenskostnader med 100 tkr.
9. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för nya Grändens förskola
med 1 040 tkr.
10. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för Marmorbyns skola med
840 tkr.
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Sammanfattning av ärendet

Drift- och investeringsbudget
Driftbudget 2022 tkr
KF budget
2021
Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola F-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

6 578
3 215
407
51 857
12 154
5 127
57 716
38 474
5 744
898
4 837
46 673
233 680

Personal
2%
102
50
7
815
179
69
809
355
0
0
0
0
2 386

Lokaler
1,5%
0
13
0
126
25
17
137
136
0
0
0
0
454

Prel. KF
budget
2022
6 680
3 278
414
52 798
12 358
5 213
58 662
38 964
5 744
898
4 837
46 673
236 520

Behov
2022
6 812
3 279
415
53 404
12 601
5 331
60 934
40 166
7 366
898
5 342
49 327
245 875

2023
6 948
3 345
424
54 472
12 853
5 438
61 897
40 715
7 491
898
5 449
48 940
248 870

Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 189 847 tkr exkl. gymnasieskola för 2022.
Gymnasieskolans budget uppgår till 46 673 tkr med förslag på äskande om ytterligare
2 654 tkr för 2022.
Behov 2022 tkr
2022
Behov tkr Åtgärder/
besparing
Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

6 812
3 279
415
53 404
12 601
5 331
60 934
40 166
7 366
898
5 342
49 327
245 875

131
1
1
606
243
118
2 272
1 202
1 622
0
505
2 654
9 355

2023
Behov Åtgärder/
tkr
besparing

2024
Behov Åtgärder/
tkr
besparing

6 948
3 345
424
54 472
12 853
5 438
61 897
40 715
7 491
898
5 449
48 940
248 870

7 087
3 412
432
55 562
13 110
5 547
63 135
41 529
7 618
898
5 558
46 608
250 496

136
66
8
1 068
252
107
1 214
798
125
0
107
-387
3 494

139
67
8
1 089
257
109
1 238
814
127
0
109
-2 332
1 626
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2024
7 087
3 412
432
55 562
13 110
5 547
63 135
41 529
7 618
898
5 558
46 608
250 496
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Investeringar 2022 tkr
Budget 2021
Investeringar enligt kommunplan 2020

Budget 2022

600

600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2022 av förvaltningschef.
Möbler och inventarier till ny förskola Gränden och ny skolbyggnad i Marmorbyn
inkl. slöjd tillkommer.
Budgetläget 2022
I bilagan, Äskanden inför 2022 finns varje verksamhetsområde beskrivet utifrån
platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav mm samt investeringsbehov och utifrån
det har förvaltningen tagit fram förslag på äskanden som presenteras i ärendet.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna
förvaltningens förslag på äskanden inför 2022 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
Förvaltningens ståndpunkt
Att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut utifrån ovan förslag.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Äskanden inför 2022
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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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.

En ekonomi i balans förutsätter rimliga
förutsättningar för att bibehålla kvaliteten i
våra verksamheter.

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

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse.

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

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar.

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.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar.
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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.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.
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Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.
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Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som kommunfullmäktige
har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller indirekt kan påverka barn nu
eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun

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?

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en satsning för ökad måluppfyllelse
och ökad framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet till arbete och egen
försörjning.

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

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en satsning för ökad måluppfyllelse
och ökad framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet till arbete och egen
försörjning.
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Äskanden inför 2022
1.

Äskande om en utökad ram för gymnasieskolan

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
gymnasiets kostnader med 2 654 tkr.
Beskrivning
I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för
gymnasieundervisning på andra orter; både kommunala och fristående utförare.
Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av platser med
tilläggsbelopp inom gymnasiet som finns i kommunens regi. De asylsökande som går
gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket.
Elevantal
Tabell över elevantal specificerat per gymnasieform och ålder
Budgeterat antal
Utfall
Budget Budget Budget
elever:
vt-21
2022
2023
2024
16–19 år
Gymnasieprogram

391

403

392

366

Kostnader
I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasiet som det finns
budgettäckning för. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
gymnasieskolan inför budgetåret 2022.
Budget tkr (tkr)
Intäkter gymnasiet
Gymnasiekostnader
program
Resebidrag och
inackordering, resor
kollektivtrafik samt
försäkringsavgift.
Totalt

Budget
Behov
Behov
Behov
2021
2022
2023
2024
-2 239
-2 663
-2 643
-2 517
46 382

49 327

48 940

46 608

2 530

2 663

2 643

2 517

46 673

49 327

48 940

46 608
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Snittkostnad/elev i gymnasieprogram (prisuppräkning med 2 % per år)
Snittkostnad per elev
2021
2022
2023
(kr)
Per månad
10 000
10 200
10 404
Per termin
60 00
61 200
62 424
Per år
120 000
122 400
124 848

2024
10 612
63 672
127 345

Budgetbehov
I tabellen nedan visas en översikt av budgetbehov 2022 - 2024.
Budgetbehov (tkr)
2021
2022
2023
Antal elever
391
403
392
Total budget
46 673
46 673
46 673
Beräknade
gymnasiekostnader
Diff budget:
Intäkter
Saknas i budget

2024
366
46 673

48 912

51 990

51 583

49 125

2 239
2 239
0

5 317
2 663
2 654

4 910
2 643
2 267

2 452
2 517
+ 65

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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2.

Äskande om en utökad ram för grundsärskolans kostnader

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för grundsärskolans kostnader med 1 622 tkr.
Beskrivning
I den totala budgeten för grundsärskolan ingår kostnader för köp av platser
för undervisning i grundsärskola i andra kommuner samt skolskjuts. Till hösten 2022
kommer 2 st nya elever att skrivas in i särskolan och flera är under utredning och kan
komma att erbjudas plats under 2022.
Kostnaderna går inte att påverka då det är en rättighet för elever som tillhör
målgruppen att gå i särskolan.
Kostnader och budgetbehov
I nedanstående tabell visas den befintliga
budgetramen för grundsärskolan. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
grundsärskolan inför budgetåret 2022. Behoven består av 200 tkr per elev plus 2 % i
prisuppräkning per år. Dessutom läggs underskottet för 2021 till kostnaden för
grundsärskolan 2022-2024.
Budget tkr (tkr)

Budget 2021 Behov
2022

Behov
2023

Behov
2024

Elevantal
Budget
Kostnader grundsärskola
Diff 2021
Total kostnad
Saknas i budget

19
5 744
5 744
1 100
6 844
1 100

21
5 744
6 391
1 100
7 491
1 747

21
5 744
6 518
1 100
7 618
1 874

21
5 744
6 266
1 100
7 366
1 622

Behoven är under förutsättning att antal elever är konstant, vilket är väldigt svårt att
förutse då in- och utflyttning av elever ständigt sker.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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3.

Äskande om en utökad ram för gymnasiesärskolans kostnader.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för gymnasiesärskolans kostnader med 505 tkr.
Beskrivning
I den totala budgeten för gymnasiesärskolan ingår kostnader för köp av platser
för undervisning i gymnasiesärskola i andra kommuner samt skolskjuts. Till hösten
2022 kommer 2 st nya elever att skrivas in i särskolan.
Kostnaderna går inte att påverka då det är en rättighet för elever som tillhör
målgruppen att gå i särskolan.
Kostnader och budgetbehov
I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasiesärskolan som det
finns budgettäckning för. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
gymnasiesärskolan inför budgetåret 2022 – 2024. Behoven består av 200 tkr per elev
plus 2 % prisuppräkning per år.
Budget tkr (tkr)

Elevantal
Budget
Kostnader grundsärskola
Saknas i budget

Budget 2021 Behov
2022
10
4 837
4 837
0

Behov
2023
12
4 837
5 342
505

Behov
2024
12
4 837
5 449
612

12
4 837
5 558
721

Behoven är under förutsättning att budgeterat antal elever stämmer, vilket är väldigt
svårt att förutse då in- och utflyttning av elever ständigt sker.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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4.

Äskande om en utökad ram för grundskolans (Marmorbyns
skola) ökade hyreskostnader

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för grundskolans (Marmorbyns skola) ökade hyreskostnader med 398 tkr,
från och med att den nya skolbyggnaden står klar – preliminärt augusti 2022.
Beskrivning
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 210310 (BoU § 32/2021) beslutade
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en nybyggnation av lokaler för
Marmorbyns skola och fritidshem.
Förslaget innebär att en ny byggnad för skola och fritidshem uppförs i Marmorbyn. Ett
sådant bygge medför att årshyran ökar med 397 964 kronor per år från och med att den
nya skolbyggnaden står klar, preliminärt augusti 2022.
För att kunna täcka kostnaderna behöver barn- och utbildningsnämnden få utökad
budgetram från Kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärende har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Under flera år har de lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för skol- och
fritidshemsverksamhet i Marmorbyn haft brister som gör att lokalerna inte
möter tillämpliga lagkrav. Diskussioner har förts om åtgärder för att komma till
rätta med detta, men ett beslut har inte fattats vilket gjort att antalet brister med tiden
ökar istället för att minska.
Som huvudman för verksamheten i Marmorbyn har barn- och utbildningsnämnden det
yttersta ansvaret för att utbildningen i skola och fritidshem genomförs i lokaler som
medför att syftet med utbildningen kan uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden är
också ytterst ansvariga för att arbetsmiljölagen följs i verksamheten.
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5.

Äskande om en utökad ram för satsning för ökad måluppfyllelse;
Barns och elevers språkkompetens.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för satsning för ökad måluppfyllelse; Barns och elevers
språkkompetens 2 840 tkr.
Beskrivning
Kommunens prioriterade mål : Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro
I den analys som genomförts i samarbete med Skolverket konstaterar Barn- och
utbildningsnämnden att det finns ett stort behov av att stärka barns och elevers
språkutveckling. Att ha god språklig kompetens hänger nära samman med goda
studieresultat i alla ämnen under hela skolgången. Därför behöver Barn och
utbildningsnämndens verksamheter satsa på både kompetensutveckling och utökad
resurs och tid för barn och elever.
Kostnader
Kompetensutveckling:
En satsning på kompetens för alla genom våra förstelärare på språkutvecklande
arbetssätt – internt med stöd av Skolverkets kompetensmoduler.
Kostnad, vikariekostnader tas inom ram
SKUA-utbildning för 4 lärare genom Nationellt centrum för svenska som andraspråk;
kostnad 4 * 60 tkr, utbildningen ger kompetens att leda utvecklingsarbetet på den egna
skolan
Kostnad 240 tkr samt vikariekostnader som tas inom ram
Förskolans språkpiloter ska genomföra 7,5 hp utbildning Flerspråkighet och
interkulturalitet på Mälardalens högskola
Kostnad; vikariekostnader som tas inom ram
Förskola:
Ökad möjlighet att ge mer tid på förskolan för barn som behöver stärka sin
språkutveckling; kostnad ca 500 tkr (lunch, personalförstärkning)
Fritidshem
Ökad möjlighet att få tid på fritidshemmet för barn som behöver stärka sin
språkutveckling; kostnad ca 200 tkr (mellanmål, personalförstärkning)
Förskoleklass
Ökad specialundervisning/svenska som andraspråksundervisning kostnad ökad
undervisningstid ca 100 tkr
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Grundskola
Ökad specialundervisning/svenska som andraspråksundervisning kostnad ökad
undervisningstid
Studiehandledning och modersmålsundervisning utöver timplan för ökad
måluppfyllelse 1 800 tkr
Totalt; 2 840tkr
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
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6.

Äskande om en utökad ram för ökade kostnader av köpta
tjänster.

Förvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för ökade kostnader av köpta tjänster med 1 236 tkr.

Beskrivning
Utöver kostnader för verksamheter i egen regi köper barn- och
utbildningsförvaltningen tjänster för bl.a. barn och elever som går i friskolor
eller i andra kommuner, skolskjuts och lokalvård. En prisuppräkning för dessa
kostnader med 2 % medför en prishöjning på 736 tkr.
Inför höstterminen 2022 planeras en extra tur med kollektivtrafiken för att jämna ut
skoldagarna för de yngre barnen, vilket ger en ökad kostnad med 500 tkr.
Ärendets beredning
Ärende har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Det fria skolvalet och elevers rätt till skolskjuts gör att förvaltningen har kostnader där
priset inte sätts av densamme. Samma gäller för lokalvård som köps av Vingåkers
kommunfastigheter och Mat och måltid.
De senaste åren har timplanen för grundskolan utökats i flera omgångar. För att ge
våra elever den undervisningstid de har rätt till har schemaramarna – framför allt för
de yngre eleverna – utökats. Att förändra kollektivtrafiken kräver en långsiktig
planering och till hösten 2022 har vi möjlighet att få in ytterligare en tur. Detta gör att
vi kan få en jämnare fördelning av de yngre elevernas skolvecka. Hittills har de gått en
eller två dagar till 15.30 vilket vi sett inte är gynnsamt för deras lärande. De orkar inte
hålla fokus så länge. Bäst förutsättningar får eleverna om skoldagarna är mer jämnt
fördelade under skolveckan.
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7.

Äskande om en utökad ram för förvaltningskansliets ökade
licenskostnader.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för förvaltningskansliets ökade licenskostnader med 100 tkr.
Beskrivning
Under läsåret 20/21 har en ny lärplattform, Haldor, införskaffats till alla skolor i
kommunens regi. Detta för att kunna hantera distansundervisning under pågående
pandemi, förenkla planering och bedömning för lärare samt möta vårdnadshavarnas
önskan om bättre information och kommunikation med skolorna.
Detta medför en årlig höjning av våra licenskostnader med 100 tkr som inte ryms i
befintlig ram.
Ärendets beredning
Ärende har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Under 2020 uppstod ett behov av att kunna undervisa elever på distans på grund
av coronapandemin. För att få detta att fungera köpte förvaltningen in en
ny lärplattform, Haldor. För att få programvaran att fungera tillsammans med vårt
personal- och elevregister behövdes även andra system köpas in.
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Äskande om investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning
för nya Grändens förskola.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för nya Grändens förskola
1 040 tkr.
Beskrivning
Beslut om att bygga en ny förskola som ersätter Grändens och Södergårdens förskola
är fattat i kommunfullmäktige. Cirka 50% av befintliga möbler kan återanvändas.
Kostnader
Möbler till 6 avdelningar * 125 tkr 750 tkr
Personalrum & arbetsplatser 100 tkr
IT - nätverk och fiber: 20 tkr
Nätverk, grundutrustning:
50 tkr
Nätverk Wifi: 60 tkr
AV utrustning: 60 tkr
Totalt; 1 040 tkr
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen. Vad gäller
investeringskostnader för IT har ärendet avstämts med Dan Ulf (IT) och Maria Pestrea
(IT/Kommunikationschef).
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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Äskande om investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning
för Marmorbyns skola.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för Marmorbyns
skola 840 tkr.
Beskrivning
En ny skolbyggnad planeras till Marmorbyns skola. Cirka 50% av befintliga
möbler för skolsalar och utrustning för slöjdsalar kan återanvändas.
Kostnader
Klassrumsinventarier och möbler 200 tkr
Fritidshemsmöbler och inventarier 100 tkr
Personalrum & arbetsplatser 150 tkr
Slöjdutrustning 150 tkr
IT - nätverk och fiber: 20 tkr
Nätverk, grundutrustning: 50 tkr
Nätverk Wifi: 80 tkr
AV utrustning: 90 tkr
Totalt 840 tkr
Behoven är under förutsättning att beslut om ny skolbyggnad fattas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen. Vad
gäller investeringskostnader för IT har ärendet avstämts med Dan Ulf (IT) och Maria
Pestrea (IT/Kommunikationschef).
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sn

§

2021-04-20

43

55 (69)

SN 2021/105

Äskanden budget 2022-2024
Socialnämndens beslut
1.
2.

Socialnämnden beslutar att för 2022 begära full kompensation för löne- och
hyresökningar inklusive kostnaderna för lokalvård.
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag på äskanden därutöver
inför 2022 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ett belopp på 15 812
000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen, att hela tiden hitta möjliga tuvor att stå på ekonomiskt pågår oavbrutet
året runt. Innehållet i aktuellt dokument är framtaget av förvaltningens ledningsgrupp,
underlag har inhämtats från ekonomienheten och HR-enheten, dialog har förts med de
kommunala bolagen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Därmed inte sagt att dessa
parter är överens om innehållet. Samverkan med facken på förvaltningsnivå har skett.
Sveriges arbetsterapeuter anser att behovet av utökning är en heltid istället för den
föreslagna halvtiden. Kommunal saknar konkreta åtgärder för att minska antalet delade
turer.

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25 med tillhörande bilagor
Budgetäskanden 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-04-20

48 (69)

Tid och plats
Tisdagen den 20 april 2021 kl. 13.15-16.00 i Hjälmaren i kommunhuset, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (- ), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Leif Svensson (V)
Ann-Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Camilla Tiredal, Marika Björkdal, Louise Karlsson,
Daniel Helmersson, Tor-LeifThuresson, Marie-Louise Pedersen, Leif Svensson och Ann-Marie
Eriksson deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

38-54

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

49 (69)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Datum för anslagsuppsättande

2021-04-23

Datum för anslagsnedtagande

2021-05-17

Förvaringsplats för protokollet

~ unhuset

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

MesirTaki

Utdragsbestyrkande
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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: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 227 895 år 2022
1. Verksamhet/område: Hela förvaltningen gemensamma körjournaler 40 tkr
Beskrivning av konsekvensen: Finns en troligtvis mikroskopisk risk att skattemyndigheten detaljgranskar och
sedan kontrollmäter samtliga körjournaler och upptäcker att någon inte åkt rakaste vägen mellan två punkter
vilket teoretiskt kan innebära att samtliga som haft tillgång till det fordonet förmånsbeskattas.
Förslag på åtgärder
Elektronisk körjournal införs ej.
2. Verksamhet/område:

Hela förvaltningen alkolås i samtliga bilar 150 tkr

Beskrivning av konsekvensen Det finns ett äldre beslut i kommunstyrelsen att alla bilar ska utrustas med
alkolås. Förvaltningarna har ej tilldelats pengar för ändamålet och antalet alkolås har på senare år minskat. Med
nuvarande omfattande användning av handsprit kan alkolås krångla, för personal inom Individ- och
familjeomsorgen och socialpsykiatrin är alkolås som gör att en snabb reträtt från en hotfull situation försvåras
tveksamt ur arbetsmiljösynpunkt, plastmunstyckena bidrar till en ökad plastkonsumtion, alkolåsen förhindrar
endast den som är påverkad av just alkohol från att starta bilen och inte den som är påverkad av narkotika eller
mediciner.
Givetvis är rattonykterhet mycket allvarligt och bör om möjligt förhindras.
Förslag på åtgärder: Om medel beviljas föreslås att dessa istället används till nyckelskåp med alkolås varvid
flertalet av nackdelarna minskar samtidigt som kostnaden blir lägre.
3. Verksamhet/område: Hela förvaltningen, fastighetskompetens 650 tkr
Beskrivning/konsekvens Kommunen saknar fastighetskompetens som socialnämnden kan utnyttja för t.ex.
besiktningar, förhandlingar med hyresvärdar, bedömning av rimligheten i hyressättning, kontakter med
räddningstjänst, hälsoskyddsinspektörer etc., bedömning av kostnader för förändringar och renoveringar av
objekt som nämnden hyr, diskussioner om parkeringsplatser, belysning, kvalitet på lokalvård,
arbetsmiljörelaterade lokalfrågor m.m. Bedömd utökad kostnad cirka 650 tkr/år.
Förslag på åtgärder
4. Verksamhet/område: Hela förvaltningen, Skyddsmateriel 3000 tkr
Beskrivning/konsekvens Ingen vet om och i så fall när den pågående pandemin upphör. Även om vaccination
nu är på gång för de första varianterna av viruset vinner nya varianter, som är immuna mot nuvarande vaccin,
snabbt mark. Kan innebära att det förhöjda behovet av skyddsmateriel består. Då tillverkningskapaciteten har
ökat kan de mest hutlösa överpriserna undvikas men en merkostnad på cirka 3 000 tkr per år bedöms som
trolig.
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Förslag på åtgärder Att ställa sig utanför Smittskyddsmyndighetens liksom arbetsmiljöverkets
rekommendationer kan komma att stalla sig mycket kostsamt såväl ekonomiskt, hälsomässigt och
förtroendemässigt. Förvaltningen ser inget alternativ till att skyddsmateriel i tillräcklig omfattning anskaffas. Ett
alternativ till att socialnämnden tilldelas budget för kostnaden är att kommunstyrelsen tills vidare står för
kostnaderna.
5. Verksamhet/område: Hela förvaltningen, köp av verksamhet 350 tkr
Beskrivning/konsekvens Den köpta verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen, som är merparten av
nämndens kostnader förköpt huvudverksamhet, består nästan uteslutande av institutionsplaceringar av barn,
unga och vuxna. De kostnaderna ökar årsvis genom att personalen på institutionerna får löneökningar. För att
inte budgeten ska urholkas krävs uppräkning i paritet med löneökningstakten. 350 000 kr motsvarar 2 % av
köpt huvudverksamhet 2020
Förslag på åtgärder Nekad behandling, inom missbruk leder det snabbt till fler LVM och därmed till betydligt
högre kostnader. På barnsidan leder det till att barn får fortsätta att fara illa i sina hem.
6. Verksamhet/område: Språkkompetens 650 tkr
Beskrivning/konsekvens På olika sätt har de svårigheter som bristande kunskaper i svenska språket medför,
främst inom vård och omsorg, uppmärksammats de senaste åren. Olika former av insatser har gjorts under
flera år. Socialnämnden har också 2020 genomfört en riskanalys på språkbrister som en del i sin internkontroll.
En motion om språktest har lämnats till kommunfullmäktige. Socialnämnden kommer under många år framåt
behöva arbeta vidare med frågan att säkerställa att nyanställd och redan anställd personal har tillräckliga
kunskaper i svenska språket. Sett tillkommande rekryteringsbehov finns absolut ingenting som tyder på att
behovet kommer att minska. Även nyanställd personal med svenska som modersmål tenderar att ha större
behov av introduktion och vidareutbildning.
6.1. Verksamhet/område: Tjänst för språktest och utökad kompetensbedömning vid anställning,

utökad introduktion och förberedelser för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 700 tkr
Beskrivning/konsekvens Socialförvaltningen nyanställer ett 50-tal medarbetare per år. Att på ett seriöst vis testa
och bedöma språkkunskaperna hos de nyanställda kräver att det finns en person som har kompetens för att
göra den bedömningen, antingen som anställd eller som köpt tjänst. Beräknad åtgång cirka 250 timmar per år.
Nämnden har de senaste åren haft mycket gott stöd från HR i rekryteringsarbetet men språktest och utökad
kompetensbedömning faller utanför ramen för vad HR i nuläget kan erbjuda.
En satsning behöver göras för att kvalitetssäkra delegeringsprocessen gällande hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Det handlar om att förbereda den personal som ska delegeras, planera tillfällen etc. för att inte betunga
sjuksköterskorna med de arbetsuppgifterna.
Förslag på åtgärder Alternativt avslå motionen om språktest och blunda för det kvalitetsproblem som
bristande språkkompetens innebär i vård och omsorg.
6.2. Verksamhet/område: Mentorskap/handledare/språkinspiratörer 1000 tkr
Beskrivning/konsekvens Det finns i verksamheten ett 60-tal medarbetare som
mentorer/handledare/språkinspiratörer. För att få önskad effekt av deras arbete behöver de dels ha lite tid
avsatt till själva mentorskapet som till egen utbildning och inspiration. De behöver 2 timmar per vecka för sitt
mentorskap samt i övrigt tid till utbildningar och gemensamma utbildningar. Innebär ett behov av tillskott
motsvarande två heltidstjänster. Cirka 1 miljon kr
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Förslag på åtgärder Alternativt avslå motionen om språktest och blunda för det kvalitetsproblem som bristande
språkkompetens innebär i vård och omsorg.
6.3. Verksamhet/område: Utökad introduktion och internutbildning 1 434 tkr
Beskrivning/konsekvens Om 300 medarbetare behöver 4 st. extra halvdagsutbildningar per år i snitt innebär
det dels en kurskostnad på minst 1000 kr/medarbetare samt 600 vikariedagar extra vilket motsvarar 2,7
heltidstjänster eller en årskostnad på 1 134 000 kr
Förslag på åtgärder Alternativt avslå motionen om språktest och blunda för det kvalitetsproblem som bristande
språkkompetens innebär i vård och omsorg
6.4. Verksamhet/område: Närmare och tydligare arbetsledning genom närvaro, samtal etc. men också
genom fastare rutiner 1500 tkr
Beskrivning/konsekvens En punkt det är svårt att sätta en tydlig prislapp på då väldigt många faktorer spelar
in. Hur mycket tids som chefer behöver lägga på fastighetsfrågor, teknik, rekrytering, administration, olika
former av ovanifrån kommande processer etc. Erfarenheten är att trots att alla pratar om vikten av motsatsen
så får hela tiden alltmer av chefernas tid läggas på annat än det verksamhetsnära ledarskapet och chefsskapet.
Om inte den trenden tydligt bryts kommer en betydande utökning av antalet chefer att behövas även med
oförändrad storlek på verksamheten.
Förslag på åtgärder Minskade krav på statistik, deltagande i olika ovanifrån kommande processer som Agenda
2030, varumärken, etc.,
7. Verksamhet/område: Individ- och familjeomsorg, undvika hemlöshet 50 tkr
Beskrivning/konsekvens Det nya alternativboende i Plåtslagaren innebär en risk för tomgångshyror som ej är
budgeterad.
Förslag på åtgärder
8. Verksamhet/område: Individ- och familjeomsorg budgetfinansiering av befintliga tjänster 650 tkr
Beskrivning/konsekvens Tre tjänster som socialsekreterare, en i ekonomigruppen, en i familjehemsgruppen
och en barnutredare, finansieras av medel från verksamheten med ensamkommande barn. Ensamkommande
har minskat drastiskt varför de fonderade medlen nu minskar. Samtidigt har arbetsmängden i framför allt barnoch familjegruppen över tid inte minskat. Antalet orosanmälningar ökar t.ex. kraftigt år från år. De tre
tjänsterna behöver över tid därför alltmer finansieras ur budget. Förslag är en tjänst 2022 och ytterligare en
tjänst 2024.
Förslag på åtgärder. Minska antalet tjänster vilket innebär försämrad arbetsmiljö, otillåtet långa utredningstider
och ökad personalomsättning med behov av hyrpersonal.
9. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg Ökat antal brukare med daglig verksamhet 607 tkr
Beskrivning/konsekvens Antalet brukare med daglig verksamhet har de senaste åren ökat tydligt. Gränsen är
nu passerad för vad verksamheten klarar utan resurstillskott. Det behövs en tjänst till en kostnad av 475 tkr.
samt medel till habiliteringsersättning med 132 000 tkr vilket täcker 10 nya brukare med en 50 % närvaro.
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Förslag på åtgärder: Ta bort habiliteringsersättningen helt vilket dels minskar kostnaden och dels minskar
närvaron så att tjänsten kan finansieras
10. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg, Socialpsykiatrin 500 tkr
Beskrivning/konsekvens Kraftigt ökad vårdtyngd i form av omvårdnadsbehov hos en brukare medför att en
förstärkning med en tjänst varit nödvändig.
Förslag på åtgärder: Underskott så länge brukaren lever.
11. Verksamhet/område: Äldreomsorg Volymökning hemtjänst 1000 tkr
Beskrivning/konsekvens Sett över tid har hemtjänsten växt kraftigt om än inte i takt med att de äldre blivit fler.
Tillväxten kommer att fortsätt de kommande 10 åren även om pandemin inneburit en tillfälligt minskad
efterfrågan. Den planerade utökningen på medel motsvarande två tjänster per år har hittills matchat
verkligheten bra.
Förslag på åtgärder: Fortsatt försämrad kvalité i hemtjänsten, sämre kontinuitet, inga promenader, sämre
arbetsmiljö, ökad användning av delade turer och deltider etc.
12. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Personal särskilt boende 2865 tkr
Beskrivning/konsekvens Över tid är hälsotillståndet allt sämre hos dem som flyttar till särskilt boende. Allt fler
har också en tydlig demensproblematik. Detta sammantaget gör att bemanningen sakta behöver höjas. En allt
större del av eleverna på omvårdnadsprogrammet saknar gymnasiebehörighet. Det märks i arbetssituationen
där de trots genomförd utbildning inte klarar alla moment. Det innebär att betydligt mer tid behöver läggas på
inskolning, introduktion, handledning, delegeringssamtal samt fortlöpande utbildning. När all personal inte
längre kan utföra alla arbetsuppgifter blir verksamheten också mer ineffektiv även på säbo.
Redan idag räcker bemanningen inte till två närvarande personal på dagtid på varje avdelning om hänsyn tas till
schemalagda arbetsplatsträffar etc. För att detta ska klaras krävs ett tillskott på 5,89 tjänster till en kostnad av
2865 tkr efter avdrag för minskade vikariemedel med 166 tkr.

Ekgården
Humlegården
somatik
Humlegården
demens
Totalt

idag

Krävd
grundbemanning

Skillnad

Total
ökning

-1,93
+0,03

APT,
utbildning,
etc.
2,43
1,62

17,82
10,56

15,89
10,59

20,70

21,19

+0,49

3,24

3,73

49,08

47,67

-1,41

7,3

5,89

0,5
1,65

Tabellen är uträknad utifrån: Grundbemanning 2 personal mellan kl. 07-21 = 28 h/dag x 7 dagar = 196 h/v
APT, Teamträff, miniteam, reflektionstid, dokumentation, fortbildning, mentorskap etc. = 5 h/v x 6 personal
= 30 h/v
Totalt per avdelning 226 h/v = 6,1 årsarbetare
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Förslag på åtgärder: Acceptera sänkt kvalité och bortse från det senaste årets diskussioner om brister i
äldreomsorgen. Fler deltider och delade turer. Öka andelen timanställda. Utnyttja maximal väntetid på plats på
särskilt boende och väntetid på sjukhus innan betalningsansvar inträder.
13. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Delad arbetsterapeuttjänst med samhällsbyggnadsnämnden
300 tkr
Beskrivning/konsekvens Samhällsbyggnadsnämnden har ett behov av ett utvecklat arbetssätt med
bostadsanpassningsbidrag och socialförvaltningens arbetsterapeuter har en mycket ansträngd situation. Om
förvaltningarna delar på en tjänst uppnås en kostnadseffektiv förbättring i båda verksamheterna samtidigt som
heltidstjänst kan erbjudas. Socialnämndens del i kostnaden cirka 300 tkr. Nuvarande brist på arbetsterapeut kan
leda till ökade kostnader på grund av minskad rehabilitering och sämre utnyttjande av hjälpmedel.
Förslag på åtgärder: Mångdubbla budgeten för bostadsanpassningar till nuvarande kostnadsnivå och avsätt
medel tidigare för att öppna ytterligare avdelningar på säbo.
14. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Omställning av demensverksamheten på särskilt boende
Beskrivning/konsekvens Under många år har utvecklingen varit tydlig att allt större andel av de boende på
särskilt boende har demenssjukdom. Antalet demensavdelningar har utökats men trots det har många av de
boende på de så kallade somatiska avdelningarna också demensproblematik. Det är därför av vikt att all
personal har bra kunskaper om demenssjukdomar och skicklighet i bemötande. Detta kommer förutom något
höjd bemanning kräva avsevärd tid för utbildning och handledning. Delvis kommer sannolikt olika tillfälliga
statsbidrag kunna nyttjas för detta.
Förslag på åtgärder: Blunda för kvalitetsbrister i demensvården.
15. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Öppnande av avdelning på särskilt boende 7000 tkr 2024
Beskrivning/konsekvens Senast 2024 beräknas en första avdelning på särskilt boende få återstartas. Kostnad då
cirka 7 000 tkr.
Förslag på åtgärder: Aktivt informera om kvalitetsbrister i verksamheten så att inflyttningen av äldre till
kommunen vänds till en utflyttning.
16. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Övertagande av sophanteringen från tekniska 3 150 tkr
Beskrivning/konsekvens Samhällsbyggnadsförvaltningen vill inte längre hantera soporna från
Humlegården/Ekgården. Bakgrunden är att för ett antal år sedan blev matrester farligt för grisar att äta.
Matavfall kunde därför inte längre lämnas till grisbönder. Senare blev matavfallet farligt i sig och fick inte
lämnas tillbaka till köket eller transporteras på matvagnarna i retur utan skulle slängas med övriga sopor i
sopnedkasten. Påsarna med matavfall är dock så tunga att de ofta går sönder varvid det blir skräpigt i
soprummen där ingen anser sig ha ansvar för att städa. Vaktmästarna upplever då att det är en dålig arbetsmiljö
att hämta soporna och köra ut sopkärlen för tömning.
Förslaget till lösning är att bygga tre stycken nya sophus och att vårdpersonalen övertar sophanteringen.
Beräknad ökad årlig hyreskostnad minst 150 000 kr. En riskbedömning är gjord och den visar tydligt att om de
befintliga sopnedkasten inte används behöver sopor kontinuerligt bäras ut från boendeavdelningarna under
dygnet för att undvika stank från begagnade blöjor och matrester etc. samt risk för ohyra, smitta och liknande
sanitära olägenheter. Det saknas också lämpliga rum på avdelningarna för mellanlagring av sopor. För att
undvika frekvent ensamarbete på dagtid och att avdelningar lämnas helt tomma nattetid behöver en speciell
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tjänst inrättas för ändamålet. Denne kan då sköta sophanteringen för samtliga avdelningar. För att täcka
behovet dygnet runt åtgår 6 st. heltidstjänster till en kostnad av cirka 3 000 tkr.
Förslag på åtgärder: Att andra förvaltningar inte kan fortsätta att välja bort arbetsuppgifter som berör de stora
invånarnära verksamheterna utan att tekniska även fortsättningsvis har ansvar för sophantering.
17. Verksamhet/område: Integration Nya lokaler
Beskrivning/konsekvens Hyresavtalet på nuvarande lokaler på Apoteksgatan går ut sommaren 2022. Stor
osäkerhet råder om nivå på flyktingmottagandet i Sverige bland annat beroende på den pågående pandemins
effekter på den internationella migrationen. Samtidigt har Integrationsenhetens arbete tydligt inriktats mot
samverkan med individ- och familjeomsorgen och mot självförsörjning.
Om flyktingmottagandet fortsätter på en lägre nivå kan sannolikt verksamheten minskas och antingen
lokaliseras till Åbrogården vilket i så fall kräver ombyggnationer och samordning med övriga verksamheter där
vilket även klan lösa en del av Individ- och familjeomsorgens lokalbekymmer. Ett alternativ om verksamheten
krymper kraftigt kan också vara Mötesplatsens lokal på Köpmangatan ifall den verksamheten upphör.
.Förslag på åtgärder: Att nuvarande lokaler behålls vilket försvårar ett effektivt samarbete.
Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet
1
2
3
4
5

Elektroniska körjournaler
Alkolås i alla bilar
Fastighetskompetens
Skyddsmateriel
Köp av verksamhet
inflationskompensation
6.1 Tjänst för kompetensbedömning,
språktest etc.
6.2 Mentorskap/Handledare/språkinspiratörer
6.3 Utökad introduktion och internutbildning
6.4 Närmare och tydligare arbetsledning
7
Hemlöshet
8
Socialsekreterare ej finansiering av EKB.
9
Fler brukare i daglig verksamhet
10 Ökat omvårdnadsbehov Hjortgränd
11 Volymökning hemtjänst
12 Personal särskilt boende
13 Delad arbetsterapeuttjänst med
samhällsbyggnad
14 Omställning av demensverksamheten
15 Öppnande av avdelning på särskilt boende
16 Övertagande av sophantering säbo
17 Integration nya lokaler

2022
Behov
tkr
40
150
650
3000
350

Åtgärder/
Besparing

2023
Behov
tkr
41
50
663
2000
710

2024
Åtgärder/ Behov tkr
besparing
42
50
676
1000
1070

700

714

728

1000
1 434
1 500
50
650
607
500
1000
2865
300

1020
1462
1530
50
663
617
510
2000
2922
306

1040
1492
1560
50
1352
627
520
3000
2980
312

?
0
3150
?

?
0
3213
?

?
7000
3277
?
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Summa

17 946

18 741

26 776

Om punkt nr 12 beviljas kan punkt 6.2och 6.3 till största delen strykas. Om punkt 19 genomförs har
den prioritet 1.

632

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
3

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-25
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Äskanden budget 2022-2024 Socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att för 2022 begära full kompensation för löne och
hyresökningar inklusive kostnaderna för lokalvård.
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag på äskanden
därutöver inför 2022 till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktige med ett
belopp på 15 812 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Ärendets beredning

Budgetprocessen, att hela tiden hitta möjliga tuvor att stå på ekonomiskt pågår
oavbrutet året runt. Innehållet i aktuellt dokument är framtaget av förvaltningens
ledningsgrupp, underlag har inhämtats med frånekonomienheten och HRenheten, dialog har förts med de kommunala bolagen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därmed inte sagt att dessa parter är överens om
innehållet.
Samverkan med facken på förvaltningsnivå har skett.
Sveriges arbetsterapeuter anser att behovet av utökning är en heltid istället för den
föreslagna halvtiden.
Kommunal saknar konkreta åtgärder för att minska antalet delade turer.
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

Socialnämnden har under ett antal år haft mycket stora budgetunderskott. Genom
kraftiga besparingar och extra statsbidrag gav dock 2020 närmast ett nollresultat.
Detta förväntas med nuvarande rambeslut under budgetperioden växa till ett
mycket stort underskott då kostnaderna stiger betydligt snabbare än tilldelad ram
och det finns begränsningar för hur mycket kvalitén kansänkas. Stora insatser görs
bland annat för att minska kostnaderna för resurstid, för att sänka
försörjningsstödet och för att sänka kostnaderna för externa placeringar.
Socialnämndens verksamheter inom funktionshinderomsorg och Individ- och
familjeomsorg har för närvarande en kraftig volymökning, främst gällande daglig
verksamhet samt barnskyddsärenden. Äldreomsorgen kommer av demografiska
skäl att växa med 50 % kommande 10 år, motsvarar en årlig kostnadsökning på
cirka 7 miljoner kr/år i fast kostnadsläge. Till detta kommer fortsatt överskjutande
av ansvar och kostnader från andra förvaltningar, region och statliga myndigheter.
I pandemins spår höjs kraftiga röster för en ökad detaljreglering och krav på
främst äldreomsorgen.
Förvaltningens ståndpunkt

Samtidigt som pandemin måste bekämpas så måste även andra frågor som
kompetensförsörjning, ökade behov på grund av bland annat ökat antal äldre
invånare, omställning till nära vård, kraftigt minskat flyktingmottagande och ökade
lokalkostnader hanteras. Ny teknik innebär både ökade kostnader och möjlighet
att på sikt bedriva delar av verksamheten på nytt och mer kostnadseffektivt sätt.
För att klara de mycket stora utmaningarna imorgon och framåt måste det idag
vågas avsättas medel för att bedriva utveckling och strategiskt förändringsarbete.
I sammanfattningen kan nummer 6-9 och 16 ses som sådana strategiska insatser.
Ett annat sätt att gruppera äskandena är:
Utökade behov hos invånarna: nr 4, 10-17
Politiska beslut eller beslut på andra nivåer: nr 1-2, 6-9.
Överskjutning av ansvar från andra: nr 3, 19
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser trots det goda resultatet 2020 mycket svår ut. Risken
är dessutom stor för att pandemin kommer att leda till ny kostnadsdrivande, men
ekonomiskt ej kompenserad, lagstiftning.
Minskat mottagande av nyanlända innebär på längre sikt troligen sänkta kostnader
för försörjningsstöd men också att försörjningsstöd och annan verksamhet som
idag finansieras av schablonbidrag från Migrationsverket måste tas ut kommunens
budgetmedel. Gäller till viss del även Barn- och utbildningsförvaltningen.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Budgetäskanden 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

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

Att ge socialnämnden en rimlig budget i
förhållande till uppdraget bidrar långsiktigt
till en ekonomi i balans

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

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

För att kunna erbjuda livskvalité och
kommunal service på acceptabel nivå krävs
en realistisk budget

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

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
arbeta för invånarnas hälsa och välbefinnande
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Socialnämndens yrkesområden är starkt
kvinnodominerade vilket märks genom sämre
arbetsvillkor

"[Klicka och skriv]"

Elbilarna fungerar idag bra men nämnden är inte
fullt ut kompenserad för
merkostnaden."[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Alla barn som är berörda av nämndens insatsr

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

129
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/315

Revidering av policy för IT
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade IT-policyn.
Sammanfattning av ärendet
Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad
öppenhet, effektivitet och utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk
del av kommunens utveckling och integrerad med övrig verksamhetsutveckling. ITpolicyn ger tydlig inriktning i hur Vingåkers kommun använder IT i kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-07
Förslag på reviderad Policy för IT
Nuvarande policy med markerade ändringar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-07
Handläggare

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

KS 2021/315

IT-policy - reviderad
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
föreslå att
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade IT-policyn
Sammanfattning av ärendet
Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad
öppenhet, effektivitet och utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk
del av kommunens utveckling och integrerad med övrig verksamhetsutveckling. ITpolicyn ger tydlig inriktning i hur Vingåkers kommun använder IT i kommunens
verksamheter.
Ärendets beredning
Kommunikationschef har tillsammans med IT-strateg och drifttekniker samt
säkerhetsstrateg reviderat underlaget.
Kommunledningsgruppen har varit remissinstans samt godkänts av VD för AB
Vingåkershem/ Vingåkers kommunfastigheter AB.
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 IT-policy som var tidsbestämd 2017-2020 därför har nu en
revidering av denna gjorts.
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Förvaltningens ståndpunkt
IT-policyn är viktig för att skapa en tydlig och lättförståelig struktur i hur Vingåkers
kommun bäst arbetar med att drifta men även utveckla IT i kommunens alla
verksamheter.
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.

IT-policyn bygger på att tydligheten i
ramarna skapar rätt lösningar för
organisationen. Detta kan bidra till att hålla
nere kostnader.

Genom nära samarbete med de som arbetar
med barn och unga utvecklas de bästa
lösningarna för de digitala plattformarna och
verktygen. IT-policyn ger ramarna.

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

När organisationen visar på både mod och
nyfikenhet men även ansvar och kontroll
skapar det goda förutsättningar att inspirera
invånare och företagare till ökat användande
och utveckling av informationstekniken.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas och bidra till
förändringar."[Klicka och skriv]"

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

Genom god kommunikation kan viktig information
förmedlas 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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IT-policy
(2017 – 2020)

DEFINTION
Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT
(informationsteknik) är IT-policyn. Policyn anger kommunens
förhållningssätt till och inriktningen för användning och utveckling
av informations- och kommunikationsteknik för att utveckla
kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål. Med
Informationsteknologi (IT) menas de lösningar som skapar
möjligheter att hantera, bearbeta och skapa information med hjälp
av tekniska lösningar.
Policyn gäller för nämnder och Vingåkers kommuns bolag om
inte särskilda avtal/överenskommelser tecknats.
Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och förvaltas av
kommunstyrelsen. Ansvarig för revidering är
IT/kommunikationschef.
Denna IT-policy ersätter IT-Policy Kf §37/2014 och dess bilagor.
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Kommunens användning av IT
Vingåkers kommuns strävar efter att med hjälp av IT öka kvalitet och effektivitet i
verksamheten. IT ska bidra till att förbättra service till och dialog med kommuninnevånarna
med IT som verktyg och stöd. IT är en integrerad del av Vingåkers kommuns huvudprocesser.
En grundförutsättning för att lyckas med uppdraget är att kommunen håller en positiv
ställning en god digital infrastruktur, i hela bygden. håller en positiv inställning till
digitalisering för att skapa en god digital infrastruktur och användning, i hela bygden.
Vingåkers kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en miljö som ständigt
förändras. För att klara av sina samhällsuppgifter och de krav som medborgarna och
lagstiftning ställer på utbud, kvalité och service kommer kommunens beroende av
information och informationssystem fortsätta att öka. För att klara av detta uppdrag
behöver resursbehovet följa utvecklingen samt att verka för en långsiktigt hållbar ITstruktur. Verksamheterna bidrar med sina behov byggda på god planering i samverkan
med berörda.
Inom Vingåkers kommun ses IT som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till
öppenhet, effektivitet och utveckling och ska därför vara en integrerad del av kommunens
huvudprocesser.
Vingåkers kommun ska hålla en god IT-säkerhet och en god informationssäkerhet.

IT-policy
Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad
öppenhet, effektivitet och utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk del av
kommunens utveckling och integrerad med övrig verksamhetsutveckling.
•

Vingåkers kommuns IT-tjänster ska underlätta service till invånare, hålla god kvalitét
och tillgänglighet samt skapa förutsättning till dialog mellan kommun och invånare.

•

IT ska bidra till att öka effektivitet och kvalité i Vingåkers kommuns verksamheter
genom att vara effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha hög tillgänglighet.

•

De strukturer och principer som styr IT-verksamheten ska vara gemensamma och
anpassade till Vingåkers kommuns verksamhet och behov samt flexibla inför framtida
förändrade förutsättningar, möjligheter och behov.

•

IT-verksamheten ska ta tillvara möjligheterna till organisatorisk effektivitet och
utnyttja fördelarna med samordning och gemensamma arbetsformer genom samverkan
mellan förvaltningarna.

•

IT-verksamheten, såväl drift och förvaltning som investeringar, ska prioriteras mot
gällande mål och genomföras på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vid
produktval ska kommunen verksamheterna välja lösningar som är långsiktigt
kostnadseffektiva och beakta säkerhet i såväl driftsäkerhet som
informationssäkerhet i samverkan med IT-verksamheten.

•

Vingåkers kommun ska samverka med sina entreprenörer, med andra kommuner och
655
andra aktörer för att nå största möjliga nytta i verksamhetsprocesserna.

•

Vingåkers kommuns säkerhetslösningar ska skydda såväl medborgarnas personliga
integritet som verksamhetens stabilitet och kontinuitet. Informationssäkerheten i
Vingåkers kommun ska hålla en nivå som överensstämmer med lagstiftning, satta
mål och riktlinjer för Vingåkers kommuns verksamheter som anges i
Informationssäkerhetspolicyn.

•

Vingåkers kommun ska följa nationellt beslutade standarder inom IT-området.

Grön IT
Vingåkers kommuns målsättning med en hållbar utveckling är att utifrån ett helhetsperspektiv
minska kommunkoncernens:
•
•
•

Klimatpåverkan
Användning av farliga ämnen
Avfallsmängd
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Policy

Dokumentnamn

IT-policy

Inledning
Fastställd

2020-xx

Beslutande

Kommunfullmäktige

Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT (informationsteknik) är IT-policyn. Policyn anger
Giltighetstid
2021-2025
kommunens förhållningssätt till och inriktningen för användning och utveckling av informations- och
Processägare
Kommunikationschef
kommunikationsteknik för att utveckla kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål.
Senast reviderad

2021-04-07

Detta dokument gäller för Vingåkers kommun och bolag

1.
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POLICY FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Definition
IT-policyn är Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT (informationsteknik). Policyn anger
kommunens förhållningssätt till och inriktningen för användning och utveckling av informationsteknikför att
utveckla kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål. Med Informationsteknologi (IT) menas de
lösningar som skapar möjligheter att hantera, bearbeta och skapa information med hjälp av tekniska lösningar.
Policyn gäller för nämnder och Vingåkers kommuns bolag om inte särskilda avtal/överenskommelser tecknats.

Kommunens användning av IT
Vingåkers kommuns strävar efter att med hjälp av IT öka kvalitet och effektivitet i verksamheten. IT ska bidra
till att förbättra service till och dialog med kommuninnevånarna med IT som verktyg och stöd. IT är en
integrerad del av Vingåkers kommuns huvudprocesser. En grundförutsättning för att lyckas med uppdraget är att
kommunen håller en positiv inställning till digitalisering för att skapa en god digital infrastruktur och
användning, i hela bygden.
Vingåkers kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en miljö som ständigt förändras. För att klara
av sina samhällsuppgifter och de krav som medborgarna och lagstiftning ställer på utbud, kvalité och service
kommer kommunens beroende av information och informationssystem fortsätta att öka. För att klara av detta
uppdrag behöver resursbehovet följa utvecklingen samt att verka för en långsiktigt hållbar IT-struktur.
Verksamheterna bidrar med sina behov byggda på god planering i samverkan med berörda.
Inom Vingåkers kommun ses IT som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till öppenhet, effektivitet
och utveckling, och ska därför vara en integrerad del av kommunens huvudprocesser.
Vingåkers kommun ska hålla en god IT-säkerhet och en god informationssäkerhet.

1.
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IT-policy
Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet, effektivitet och
utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk del av kommunens utveckling och integrerad med
övrig verksamhetsutveckling.
•

Vingåkers kommuns IT-tjänster ska underlätta service till invånare, hålla god kvalitét och tillgänglighet
samt skapa förutsättning till dialog mellan kommun och invånare.

•

IT ska bidra till att öka effektivitet och kvalité i Vingåkers kommuns verksamheter genom att vara
effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha hög tillgänglighet.

•

De strukturer och principer som styr IT-verksamheten ska vara gemensamma och anpassade till
Vingåkers kommuns verksamhet och behov samt flexibla inför framtida förändrade förutsättningar,
möjligheter och behov.

•

IT-verksamheten ska ta tillvara möjligheterna till organisatorisk effektivitet och utnyttja fördelarna med
samordning och gemensamma arbetsformer genom samverkan mellan förvaltningarna.

•

IT-verksamheten, såväl drift och förvaltning som investeringar, ska prioriteras mot gällande mål och
genomföras på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vid produktval ska verksamheterna välja
lösningar som är långsiktigt kostnadseffektiva och beakta säkerhet i såväl driftsäkerhet som
informationssäkerhet i samverkan med IT-verksamheten.

•

Vingåkers kommun ska samverka med entreprenörer, med andra kommuner och andra aktörer för att nå
största möjliga nytta i verksamhetsprocesserna.

•

Vingåkers kommuns säkerhetslösningar ska skydda såväl medborgarnas personliga integritet som
verksamhetens stabilitet och kontinuitet. Informationssäkerheten i Vingåkers kommun ska hålla en nivå
som överensstämmer med lagstiftning, satta mål och riktlinjer för Vingåkers kommuns verksamheter
som anges i Informationssäkerhetspolicyn.

•

Vingåkers kommun ska följa nationellt beslutade standarder inom IT-området.

Grön IT
Vingåkers kommuns målsättning med en hållbar utveckling är att utifrån ett helhetsperspektiv minska
kommunkoncernens:
•

Klimatpåverkan

•

Användning av farliga ämnen

•

Avfallsmängd

1.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

130
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/210

Revidering av beslut om kommunikationspolicy
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut Ks § 81/2021.
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunikationspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-26 att föreslå kommunfullmäktige att anta
kommunikationspolicy. På grund av att bilagan om meddelarfrihet var en felaktig
version, fattas beslutet återigen med rätt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Ks § 81/2021
Tjänsteutlåtande 2021-03-17
Kommunikationspolicy
Bilaga meddelarfrihet 2021-05-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

102
(114)

Ks § 81

KS 2021/210

Antagande av kommunikationspolicy
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar 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
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

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

82
(114)

Tid och plats
Måndagen den 26 april 2021, kl. 13:00-17:00 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker samt digitalt via Teams.

Ej tjänstgörande ersättare

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

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Robert Davidsson (C)
Roger Larsson (M)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Mattias Gustafsson, t. f kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg § 64-67
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare § 64-67
Nora Wahlström, Sveriges lantbruksuniversitet § 64-67
Thomas Norrby, Sveriges lantbruksuniversitet § 64-67
Mattias Gårdholt, förbundschef Västra Sörmlands räddningstjänst § 67-68
Håkan Persson, ordförande Västra Sörmlands räddningstjänst § 67- 68
Lars Ingebrigtsen, VD Vingåkers kommunfastigheter AB § 68 -69
Elin Höghielm, ekonomichef§ 69- 70
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 70- 71

Deltagande på distans
Samtliga deltog på distans via videolänk förutom ordförande, sekreterare samt Lars -Göran
Karlsson.

Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

Ordförande

64 - 89
2021-05-04

~g_•◊~L

.

Em~~.:S~ .
Anneli Bengtsson

Justerande

-~/~~ .. ~

.

Charlotte Prennfors (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-04-26

83
(114)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2021-04-26

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-06

Datum för anslagsnedtagande

2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

··············~
~ . ~~~f v.n
Emma Bergström

··········

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-17
Handläggare

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

KS 2021/210

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.

667

vingaker.se

4 (9)

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.
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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.
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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. Den innebär att varje enskild
medarbetare har rätt att straffritt lämna ut uppgifter, inklusive, med några
få undantag, sådant som är sekretessbelagt, till en journalist eller en
författare för offentliggörande i tryckt skrift, radio eller TV. 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.
Hur regleras meddelarfriheten?
Meddelarfriheten är reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF (1 kap. 7 §), och
yttrandefrihetsgrundlagen, YGL (1 kap. 10§). Lagtexten säger:
”Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte
att de ska göras offentliga i en tryckt skrift (meddelarfrihet). Denna frihet avser
uppgifter som lämnas till
- en författare eller någon annan upphovsman till en framställning i en tryckt
skrift,
- skriftens utgivare eller redaktion, eller
- ett företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden
till periodiska skrifter.
Det står också var och en fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i
syfte att göra dem offentliga i en tryckt skrift eller att meddela uppgifter som
avses i första stycket (anskaffarfrihet).
För dessa friheter får inga andra begränsningar finnas än de som följer av
denna grundlag.”
För vilka gäller meddelarfriheten?
Meddelarfriheten gäller alla.
Meddelarfriheten gäller före sekretess
Kommunanställda har enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
tystnadsplikt men de kan ändå muntligt lämna ut uppgifter som omfattas av
sekretess med stöd av meddelarfriheten.
Det finns dock undantag från huvudregeln, som även gäller för muntligt
utlämnande av information. Meddelarfriheten gäller inte för uppgifter med så
kallad kvalificerad sekretess. Uppgifter med kvalificerad sekretess framgår i en
paragraf i slutet på varje kapitel i kap. 15-43 i OSL - med rubriken “Rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter”. Det handlar om uppgifter där det
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sekretesskyddande intresset väger särskilt tungt, till exempel känsliga
uppgifter om hälsa och sjukvård.
Men i de allra flesta fall gäller alltså meddelarfriheten vid muntligt
uppgiftslämnande till medier, trots sekretess.
Får man lämna ut fysiska handlingar som omfattas av sekretess?
Man får trots meddelarfriheten inte lämna ut fysiska handlingar som omfattas
av sekretess. Allmänna handlingar kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen
och lämnas ut efter en sekretessprövning i de delar som inte omfattas av
sekretess.
Anskaffarfrihet
Var och en fritt har rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att
göra dem offentliga i en tryckt skrift eller att meddela uppgifter
(anskaffarfrihet).
Som kommunanställd har du 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 veta vem som tipsat media är
denne 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.
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.
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.
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Rättighet eller skyldighet?
Du har alltid en rättighet att prata med en journalist. Det kan din chef inte
förbjuda dig. Du har också alltid en rättighet att välja att inte prata med en
journalist och hänvisa till din chef.
Gäller meddelarfriheten och meddelarskydd i kommunala bolag med
mera?
Meddelarfrihet och meddelarskydd gäller även för kommunala bolag om
kommunen har “ett rättsligt bestämmande inflytande”. Det har kommunen om
den innehar aktiemajoriteten eller kan tillsätta minst halva styrelsen i bolaget
(2 kap. 3 och 4 §§ och 13 kap. 2 § i OSL).
Meddelarfrihet och meddelarskydd gäller också i privata bolag som är
offentligfinansierade och som verkar inom vård, skola och omsorg enligt lag
om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.
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KS 2020/6

Policy för kravhantering i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer Policy för kravhantering i Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har hittills saknat en fastställd policy för kravhantering. Rutiner för
ändamålet finns. Grundprincipen är att den som åtnjutit en kommunal tjänst/vara
också ska betala för den. Kommunen tar betalt genom att skicka en faktura, det vill
säga kommunen har en fordran att driva in. Kommunens kravhantering bör ske enligt
fastställda rutiner. Sådana rutiner ska bidra till en likformig behandling av kommunens
invånare och en ökad rättssäkerhet. Aktiv och aktuell bevakning av utestående
fordringar kan bidra till att skulden inte fortsätter att öka. För såväl borgenären
(kommunen) som gäldenären är det av intresse att fordringsbeloppet inte växer,
eftersom det försvårar möjligheterna att reglera skulden.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kravhantering.
Fullmäktige föreslås fastställa policyn. Enligt gällande lagstiftning (Lag om ersättning
för inkassokostnader 1981:739, §4) har kommunen rätt att ta ut en påminnelseavgift
samt en avgift för uppläggande av avbetalningsplan/amorteringsplan. För närvarande
uppgår påminnelseavgiften till 60 kronor och avgiften för uppläggande av
amorteringsplan till 170 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-07
Förslag till policy för kravhantering, Vingåkers kommun
Räntelagen (1975:635)
Inkassolagen (1974:182)
Lag om ersättning för inkassokostnader (1981:739)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-07

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2020/6

Förslag till Policy för kravhantering i Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att föreslå att
1. Kommunfullmäktige fastställer Policy för kravhantering i Vingåkers kommun

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har hittills saknat en fastställd policy för kravhantering. Rutiner för
ändamålet finns. Grundprincipen är att den som åtnjutit en kommunal tjänst/vara
också ska betala för den. Kommunen tar betalt genom att skicka en faktura, det vill
säga kommunen har en fordran att driva in. Kommunens kravhantering bör ske enligt
fastställda rutiner. Sådana rutiner ska bidra till en likformig behandling av kommunens
invånare och en ökad rättssäkerhet. Aktiv och aktuell bevakning av utestående
fordringar kan bidra till att skulden inte fortsätter att öka. För såväl borgenären
(kommunen) som gäldenären är det av intresse att fordringsbeloppet inte växer,
eftersom det försvårar möjligheterna att reglera skulden.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kravhantering.
Fullmäktige föreslås fastställa policyn. Enligt gällande lagstiftning (Lag om ersättning
för inkassokostnader 1981:739, §4) har kommunen rätt att ta ut en påminnelseavgift
samt en avgift för uppläggande av avbetalningsplan/amorteringsplan. För närvarande
uppgår påminnelseavgiften till 60 kronor och avgiften för uppläggande av
amorteringsplan till 170 kronor.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats främst av ekonomichef och
ekonomihandläggare. Vid framtagandet av förslag till kravpolicy har andra
kommuners styrdokument inom området studerats. Konsultation har även skett med
kommunens nuvarande inkassoföretag. Förslag till policy för kravhantering har stämts
av med kommunens ledningsgrupp.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vingåkers kommun saknar en fastställd policy för kravhantering. Rutiner finns, men
behöver tydliggöras genom en policy.
Grundprincipen är att den som åtnjutit en kommunal tjänst/vara också ska betala för
den. Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster/varor som är avgiftsbelagda.
Verksamhetsansvarig nämnd upprättar förslag till taxa, vilken beslutas av
kommunfullmäktige.
De avgiftsbelagda tjänster/varor kommunen tillhandahåller medför att kommunen ska
ta betalt, vanligtvis genom att skicka en faktura. Kommunen har en fordran att driva
in. Med en fordran avses en rätt att kräva pengar av någon annan. Andra centrala
begrepp som kan behöva förklaras i sammanhanget är borgenär och gäldenär. Med
borgenär avses den som har en fordran på någon annan. Gäldenär är i sin tur den
betalningsskyldige, den som har en skuld till borgenären.
Kommunens kravhantering ska ske enligt fastställda rutiner. En omfattande
avgiftsfinansiering ökar behovet av effektiva och ändamålsenliga rutiner. Sådana
rutiner ska bidra till en likformig behandling av kommunens invånare och en ökad
rättssäkerhet. Kraven på effektivitet och rationell hantering måste balanseras mot
kravet på att indrivningen sker med tillbörlig respekt för gäldenären, så att denne inte
utsätts för onödig skada eller olägenhet. Kravverksamheten utgör inte enbart ett
system för indrivning av fordringar. Aktiv och aktuell bevakning av utestående
fordringar kan bidra till att skulden inte fortsätter att öka. För såväl borgenären som
gäldenären är det av intresse att fordringsbeloppet inte växer, eftersom det försvårar
möjligheterna att reglera skulden.
All fakturering till kund sker via kommunens ekonomisystem, med undantag för taxor
och avgifter inom äldreomsorg och hemtjänst som sköts av Taxe- och avgiftsnämnden
i Hallsberg. Ekonomienheten har delegation på att hantera påminnelser och
inkassokrav. Ett förslag till policy för kravhantering har tagits fram.

Förvaltningens ståndpunkt
Det är angeläget att kommunens kravhantering sker på ett rättssäkert och ur
medborgarperspektivet likvärdigt sätt. En policy för kravhantering är också ett verktyg
för kommunens medarbetare på ekonomienheten då arbetsuppgifter kopplat till
indrivning av fordringar ska hanteras.
I nuläget tas inte några avgifter ut i samband med påminnelser eller uppläggning av
avbetalningsplaner/amorteringsplaner. Enligt gällande lagstiftning har kommunen rätt
att ta ut en avgift som för närvarande uppgår till 170 kronor (Lag om ersättning för
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inkassokostnader mm, 1981:739, §4). I och med fastställandet av policy för
kravhantering kommer kommunen att nyttja sin lagliga rätt och ta ut
uppläggningsavgift för avbetalningsplan av gäldenären.
Kommunen har också enligt gällande lagstiftning rätt att ta ut en påminnelseavgift, för
närvarande 60 kronor (Lag om ersättning för inkassokostnader, 1981:739, §4). I och
med fastställande av policy för kravhantering kommer påminnelseavgift att tas ut från
gäldenären.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till Policy för kravhantering
fastställs.

Ekonomiska konsekvenser
Fastställandet av policy för kravhantering i Vingåkers kommun medför bättre inflöde
på utestående fordringar. I nuläget finns det fordringar som det tar lite för lång tid för
kommunen att skicka faktura på. Kommunen kommer också att erhålla intäkter genom
påminnelseavgift samt avgift för uppläggande av avbetalningsplaner.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till policy för kravhantering, Vingåkers kommun
Räntelagen (1975:635)
Inkassolagen (1974:182)
Lag om ersättning för inkassokostnader (1981:739)

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Visma Financial Solutions

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.

Policy för kravhantering och indrivning av
fordringar säkerställer att kommunen tar
betalt för kommunal service på ett effektivt
sätt. Bidrar till likviditeten.

"[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.

Rutiner för hur kommunen fakturerar och bevakar
fordringar är tänkta att hjälpa individer att göra rätt
och inte hamna i ekonomisk obalans. Ju snabbare
individen kan erhålla en avbetalningsplan desto
bättre förutsättningar att inte komma i ekonomisk
knipa med stora inkassoskulder.

"[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]"

Policy för kravhantering och indrivning av
fordringar säkerställer att kommunen tar betalt för
kommunal service på ett effektivt sätt.
Likabehandlingsprincipen gäller.

Policy för kravhantering och indrivning av
fordringar säkerställer att kommunen tar betalt för
kommunal service på ett effektivt sätt. Bidrar till
likviditeten.

693

vingaker.se

8 (11)

"[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?

Nuvarande och framtida barn/ungdomar.

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

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

Alla som ska betala för en kommunal service ska hanteras likvärdigt och få en
chans att göra rätt för sig genom avbetalningsplaner osv. Borde ge bättre
förutsättningar att inte hamna i ekonomisk obalans.

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

Alla ska behandlas lika.
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Policy för kravhantering
Syfte
Vingåkers kommun ska tillämpa effektiva fakturerings- och kravrutiner samt ha ett enhetligt och
konsekvent agerande gentemot Vingåkers kommuns kunder. Denna process börjar redan vid första
kontakten med kunden – inte bara i fråga om den tjänst eller produkt som avtalet avser utan även de
ekonomiska villkoren. Policy för kravhantering ska utgöra kommungemensamma riktlinjer i
kommunens roll och agerande vid fakturering och hantering av fordringar.
Målet för kommunens fakturering och fordringsbevakning är att få betalt i rätt tid. För att nå målet ska
kommunen utnyttja sina lagliga befogenheter att begära betalning. Kravet på effektivitet och rationell
hantering ska ske med tillbörlig respekt för kunden så att denna inte utsätts för onödig skada eller
olägenhet. Effektiva debiterings- och kravrutiner möjliggör att bundet kapital kan minimeras och att
kreditförluster kan undvikas.
Kommunstyrelsen samordnar och ansvarar för kundreskontrahanteringen i kommunen.

Inriktning
Redovisning av fordringar regleras i den kommunala bokförings- och redovisningslagen (lag
2018:597). Kommunens debitering och kravhantering ska ske i enlighet med lagar, god inkassosed (4§
Inkassolagen 1974:182) och följa detta dokuments regler.
Kommunen ska med rimlig insats erhålla betalning för sina fordringar.

Allmänt
Grundprincipen är att den som åtnjutit en kommunal tjänst/vara också ska betala för den.
Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster/varor som är avgiftsbelagda.
Verksamhetsansvarig nämnd upprättar förslag till taxa, vilken beslutas av kommunfullmäktige.

Organisation/Ansvar
Ekonomienheten ansvarar, med faktureringsunderlag från verksamheterna som grund, för att utfärda
faktura avseende kommunens fordran.
Ekonomienheten äger rätt att uppdra åt externt inkassoföretag att handlägga delar av
kravverksamheten i de fall det anses lämpligt. Ekonomienheten ansvarar för att eventuell upphandling
sker.
4
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Fakturering
Betalningstidpunkt ska ligga så nära tjänstens/varans leverans som möjligt. Verksamheterna ansvarar
för att faktureringsunderlag snarast skapas för fakturering.
Fakturan grundas på det bakomliggande rättsförhållande som kan vara ett avtal eller offentligrättsliga
regler.
Faktura ska vara ställd att betalas senast inom 30 dagar från utskriftsdatum, om annat ej föreskrives
eller har avtalats.
På fakturan ska namn och kontaktuppgifter till den handläggare hos kommunen finnas som gäldenären
kan vända sig till för upplysningar om fakturan.
I det fall gäldenären bestrider fakturan ska krav avvaktas tills beslut föreligger. Förvaltning som
erhållit ett bestridande från gäldenär ska omgående meddela ekonomienheten detta.

Betalningspåminnelse (lagstadgad avgift)
Skickas ut tidigast 8 dagar efter förfallodagen. En lagstadgad påminnelseavgift påförs gäldenären (Lag
om ersättning för inkassokostnader mm, 1981:739, §4).

Dröjsmålsränta
Utgår enligt 6§ räntelagen (1975:635), (referensränta + 8 %)

Inkassokrav (lagstadgad avgift)
Skickas ut tidigast 10 dagar efter betalningspåminnelsen enligt inkassolagen (1974:182) och en
lagstadgad avgift påförs gäldenären (Lag om ersättning för inkassokostnader mm, 1981:739, §4)

Avbetalningsplan (lagstadgad avgift)
Ansökan om uppskov alternativt avbetalningsplan/amorteringsplan kan beviljas efter individuell
prövning av ekonomienheten om ärendet ännu inte är överlämnat till externt inkassoföretag. I annat
fall har inkassoföretaget den möjligheten.
Vid uppläggning av avbetalningsplan/amorteringsplan tar kommunen ut en administrativ lagstadgad
avgift av gäldenären (Lag om ersättning för inkassokostnader mm, 1981:739, §4).

Uppsägning/avstängning
Vid upprepade betalningsförsummelser tillämpar kommunen uppsägning/avstängning som
sanktionsmedel.
5
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Ansökan om betalningsföreläggande
Leder inte inkassokravet till betalning ska ansökan om betalningsföreläggande vid
Kronofogdemyndigheten göras. Kostnader avseende ansökningsavgift hos Kronofogdemyndigheten
samt arvode tillkommer på gäldenären.
Om gäldenären bestrider kravet eller gör en saklig invändning ska ärendet hänskjutas till domstol
genom stämningsansökan.

Avskrivning av fordringar
Fordringar som är osäkra ska avskrivas bokföringsmässigt.
Fordran som är mer än ett år gammal ska som grundprincip betraktas som osäker. Även fordringar av
senare datum kan i enstaka fall betraktas som osäkra, t ex fordringar i konkurser.
Beslut om avskrivningar ska följa gällande delegationsordning.
Kostnader för avskrivningar ska belasta respektive berörd verksamhet.
Den aktiva bevakningen av fordringarna fortgår efter att avskrivning skett, såvitt den inte bedöms
uppenbart utsiktslös.

Långtidsbevakning
Bokföringsmässigt avskrivna fordringar ska överlämnas för extern långtidsbevakning hos upphandlat
externt inkassoföretag.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

132
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2020/647

Svar på motion om språkkrav för arbete inom vård- och
omsorg
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som
säkerställer att personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska
språket som minst kan jämföras med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011:12)
.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. Vid nyanställning av
personal inom vården ska det framgå genom ett obligatorisk
Språktest att kunskaperna i svenska språket motsvarar den nivå som Socialstyrelsen
rekommenderar för personal inom vården. Detta är godkänd kurs i svenska 1 eller
svenska som andra språk 1 på gymnasienivå eller likvärdig utbildning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag socialnämnden § 42
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2021- 03- 22
Förslag till motionssvar
Motion

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN

Sn § 42

2020/388

Motionssvar språkkrav
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1.

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som
säkerställer att personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska
språket som minst kan jämföras med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011: 12).

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. Vid nyanställning av
personal inom vården ska det framgå genom ett obligatoriskt språktest att kunskaperna i
svenska språket motsvarar den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal
inom vården. Detta är godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 på
gymnasienivå eller likvärdig utbildning.

Yrkande
Marika Björkdahl (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Irene Sandqvist (-) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Ordförande yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-22 med tillhörande bilagor
Förslag till motionssvar
Motion (SO)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

.,,

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

'

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-04-20
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Tid och plats
Tisdagen den 20 april 2021 kl. 13.15-16.00 i Hjälmaren i kommunhuset, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (- ), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Leif Svensson (V)
Ann-Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Camilla Tiredal, Marika Björkdal, Louise Karlsson,
Daniel Helmersson, Tor-LeifThuresson, Marie-Louise Pedersen, Leif Svensson och Ann-Marie
Eriksson deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

38-54

Datum för justering

2021-04-22

Sekreterare

-~--~c:t.~
MesirTaki

Ordförande

..

..

~

.

.

~

~und
Justerande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-04-20
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

2021-04-20

Datum för anslagsuppsättande

2021-04-23

Datum för anslagsnedtagande

2021-05-17

Förvaringsplats för protokollet

~unhuset

Underskrift
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-22
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Svar på motion om att införa språkkrav i svenska för
anställning inom vård och omsorg
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som
säkerställer att personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska
språket som minst kan jämföras med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011:12)
Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. Vid nyanställning av
personal inom vården ska det framgå genom ett obligatorisk
Språktest att kunskaperna i svenska språket motsvarar den nivå som
Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom vården. Detta är godkänd kurs i
svenska 1 eller svenska som andra språk 1 på gymnasienivå eller likvärdig
utbildning.
Ärendets beredning

Svaret bygger på den kunskap i ämnet förvaltningen inhämtat under ett antal års
arbete med frågeställningen. Deltagandet i Vård- och omsorgscollege, riskanalysen
2020, olika integrations- och personalförsörjningsprojekt. Närmast berörda inom
äldre- och funktionshinderomsorgen har deltagit i utformandet. Information till
fackliga organisationer inom socialnämnden sker 2021-03-25.
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

I ett europeiskt och nationellt perspektiv är andelen anställda i Vingåkers kommun
med annat modersmål än svenska relativt lågt. Frågan om färdigheter i svenska
språket och vilka risker och problem detta medför har trots det varit en mycket
aktuell fråga under flera år. Den har lyfts av såväl personal, fackliga organisationer,
chefer och politiker i nämnden. En rad åtgärder har vidtagits men de har inte varit
tillräckliga. Den riskanalys som gjordes 2020 som en del i socialnämndens
internkontroll visar också på att ytterligare insatser är nödvändiga. Inte minst med
tanke på att rekryteringssituationen under de kommande 15 åren troligen kommer
att försvåras betydligt.
Förvaltningens ståndpunkt

Ett initialt test av språkkunskaper kan vara en lägsta tröskel in i verksamheten.
Erfarenheten säger dock att det är mycket svårt att fullt ut fånga hur en individ i
praktiken fungerar genom olika former av teoretiska test. Det kommer därför vara
nödvändigt med ett register av kompletterande åtgärder för att utveckla
kunskapen i svenska och säkerställa kvalitén i verksamheten. Både ett utvecklat
rekryteringsarbete med bedömning av kunskaper i svenska och eventuellt andra
områden samt fortsatta utbildningsinsatser på befintlig personal kommer att kräva
långsiktiga satsningar grundade på ekonomiska och personella resurser.
Ekonomiska konsekvenser

Att satsa på en säkrare rekryteringsprocess innebär att en del kostnader på längre
sikt undviks. Förvaltningen ser dock att ett tillskott på bland annat en tjänst riktad
mot rekrytering och introduktion är en nödvändig förutsättning. Det krävs också
resurser för fortbildning och mentorskap.
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till motionssvar
Motionen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Bättre språkkunskaper hos
omvårdnadspersonal kommer att leda till en
högre upplevd kvalité hos brukarna.

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

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Bättre upplevd kvalité på omvårdnaden leder till
förbättrad hälsa hos brukarna

Att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper i
svenska förbättrar arbetsmiljö för samtliga
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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?

Ungdomar som studerar till vårdyrken

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

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

Beslutet kan försvåra för ungdomar som ej har svenska som modersmål att
etablera sig på arbetsmarknaden

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

Se fråga 3
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Svar på motion om språkkrav i svenska vid anställning i vård och omsorg.
Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett obligatorisk språktest med språkkrav enligt
Socialstyrelsens rekommendationer, för användning vid nyanställning av personal till äldreoch funktionshinder omsorgen.
Socialnämnden delar motionärens oro över de risker och kvalitetsbrister som bristande kunskaper
i svenska språket kan innebära i det brukarnära arbetet.
En rad initiativ och försök i den riktning som motionären pekar i pågår också i olika kommuner.
Ett växande problem
Frågan om språkkunskaper har växt dels givetvis på grund av att en allt större del av
personalstyrkan i vård- och omsorg har annat modersmål än svenska. Omvårdnadsprogrammet
har också tappat popularitet och en allt mindre del av eleverna har gymnasiebehörighet. De i
allmänhet valideringsinriktade vuxenutbildningar som arbetsförmedlingen upphandlar till lägsta
pris har allt för ofta en bristande kvalité. Detta kombinerat med en allmän administrering och
detaljstyrning genom allt fler och allt mer omfattande styrdokument gör att avståndet mellan
önskat och faktiskt läge ökar.
Socialstyrelsens rekommendation
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. De allmänna råden innehåller rekommendationer för
tolkningen av 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och närmare bestämt, de
grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som t.ex. vårdbiträde eller undersköterska i
socialtjänstens omsorg om äldre. I 3 kap. 3 § SoL står det att
• insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet
• det för uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet
• kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.
I de allmänna råden beskrivs de grundläggande kunskaper och färdigheter personalen i
äldreomsorgen ska besitta under 12 rubriker:
• Värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga
• Kommunikation
(kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika situationer och till olika
individers förutsättningar och behov samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska
arbetet– förmåga att kommunicera med närstående– förmåga att kommunicera med personer
ur olika yrkesgrupper – förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska)
• Regelverk
• Det normala åldrandet
• Åldrandets sjukdomar
• Funktionsbevarande omsorg
• Social omsorg
• Kroppsnära omsorg
• Måltid, mat och näring
• Skötsel av hemmet
• Omsorg i livets
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•

Hälso- och sjukvård

Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre personer kan uppnå kunskaper och förmågor i
enlighet med dessa allmänna råd genom godkända kurser om 1 100 poäng i de
programgemensamma karaktärs-ämnena och 300 poäng i ämnet gerontologi och geriatrik i vårdoch omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande utbildning. Tillräckliga kunskaper i
svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med dessa
allmänna råd kan dock inhämtas genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet
svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan
motsvarande utbildning.
Svårigheter med uppdraget
En rad frågor inställer sig utförandet av uppdraget:
Vilken personal ska testas? All personal? All personal med annat modersmål?
Ska godkända gymnasiebetyg i de svenska 1 eller svenska som andra språk 1 likställas med
godkänt prov?
Hur ska socialförvaltningen skaffa sig kompetens motsvarande gymnasielärare i svenska för att
rätt och rättvist kunna ”betygsätta” arbetssökande?
Hur gör man i en situation där inte personal med godkända testresultat finns att tillgå? Beordrad
övertid, indragna semestrar?
Ska testet göras skriftligt eller muntligt eller både ock?
Bedömning
Socialnämnden bedömer det som angeläget att tillräckliga kunskaper i svenska språket blir ett
obligatoriskt urvalskriterium vid nyanställning och att detta sker på ett professionellt och
rättssäkert sätt. Socialnämnden delar motionärens ambitionsnivå att kunskapen i svenska bör
minst motsvara en grundläggande gymnasienivå för att kunna kommunicera med brukare, sköta
lagstadgad dokumentation och att förstå skrivna instruktioner och rutiner. Den angivna
gymnasienivån avser dock endast den del av språket som är att läsa och skriva. I vårdarbetet är
det också av största vikt att kunna prata och förstå tal varför även denna reella kunskap på något
sätt bör bedömas när anställning är aktuell. Socialnämnden anser därför att det vore olyckligt att i
ett beslut i kommunfullmäktige i detalj beskriva urvalskriteriet på det som motionen gör. Dels
saknar Socialnämnden idag både kompetens och resurser för detta uppdrag, dels måste testen
konstrueras/upphandlas och dels är detta endast en av flera viktiga pusselbitar i att förbättra
färdigheterna i svenska språket.
Som ses i ovanstående uppräkning från det allmänna rådet är språkkunskaper endast en del av ett
av de 12 ämnesområdena som Socialstyrelsen lyfter fram. Socialnämnden saknar såväl resurser till
nödvändig fortbildning inom dessa 12 områden som möjlighet i form av vikariemedel för at
utbilda personal i den omfattningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som säkerställer att
personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket som minst kan jämföras
med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12)
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Motion till Vingåkers kommunfullmäktige.
Att införa språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg.
Det är mycket positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom vården i
kommunen
Men då måste deras språkkunskaper räcka till.
Alla personer som behöver vård och omsorg måste få känna sig trygga med att bli
förstådda och att personal för står våra brukare.
Vid brist i svenska språket hos personal kan det bli en stor risk för brukaren så att
brukaren inte får den vård brukaren ska ha.
Det kan bli allvarliga avvikelser i medicinering och vårdplaneringar.
Det medför ett mer arbete för övrig personal som kan öka stress och få som följd långa
sjukskrivningar. Detta kostar i slutänden stora ekonomiska förluster.
Vid ny anställning av personal inom vården ska det framgå genom ett obligatorisk
språktest
att kunskaperna i svenska språket motsvarar den nivå som socialstyrelsen rekomenderar
för personal inom vården. Detta är godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andra
språk 1 på gymnasienivå eller likvärdig utbildninq.

Med hänvisning till motionen föreslås kommunfullmäktig besluta.

Att: Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett obligatorisk språktest med språkkrav enligt
socialstyrelsens rekommendationer, för användning vid nyanställning av personal till äldre
och fu n ktionshinder omsorgen.
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Ks §

KS 2019/553

Svar på medborgarförslag om att rensa Vingåkersån från
träd och sly
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att i samband med stabiliseringsåtgärder av ån
genomföra varsam rensning av åns stränder så att den biologiska mångfalden
främjas och samtidigt tillgodose människors behov av rekreation.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-10-19 där medborgaren önskar att ån
i Vingåker ska rensas från träd och sly. Att rensa ån och göra den mer synlig och
lättillgänglig skulle troligtvis uppskattas av majoriteten av Vingåkers invånare. Den
föreslagna å-sträckan är relativt lång och omfattar såväl kommunal som privatägd
mark, vilket gör att kommunen inte fullt ut kan påverka vilka åtgärder som utförs
längs hela ån. Rensning av hela ån genomförs av Vingåkeråns rensnings och
vallningsföretag och då det är ungefär 10 år sedan senaste rensningen börjar det bli
dags för en ny rensning.
I de centrala delarna finns goda förutsättningar att iordningställa ett trevligt
sammanhängande stråk för rekreation och friluftsliv. Vid rensning är det viktigt att
kommunen följer de rekommendationer och riktlinjer som tagits fram under tidigare
utredning för att främja biologisk mångfald och skydda fridlysta djurarter. Därför bör
rensning av ån ske med försiktighet så att bottensubstratet i ån inte påverkas.
Förvaltningen anser att man i samband med förstärkningsåtgärder av åkanten, bör
rusta infrastrukturen och skapa ett trevligt promenadstråk så att Åns potential nyttjas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-17
Medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-17
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151 - 191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/553

Svar på medborgarförslag om att rensa ån i Vingåker
från träd och sly
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
1. Att i samband med stabiliseringsåtgärder av ån genomföra varsam rensning av åns
stränder så att den biologiska mångfalden främjas och samtidigt tillgodose
människors behov av rekreation.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-10-19 där medborgaren önskar att ån
i Vingåker ska rensas från träd och sly. Att rensa ån och göra den mer synlig och
lättillgänglig skulle troligtvis uppskattas av majoriteten av Vingåkers invånare. Den
föreslagna å-sträckan är relativt lång och omfattar såväl kommunal som privatägd
mark, vilket gör att kommunen inte fullt ut kan påverka vilka åtgärder som utförs
längs hela ån. Rensning av hela ån genomförs av Vingåkeråns rensnings och
vallningsföretag och då det är ungefär 10 år sedan senaste rensningen börjar det bli
dags för en ny rensing. I dem centrala delarna finns goda förutsättningar att
iordningställa ett trevligt sammanhängande stråk för rekreation och friluftsliv. Vid
rensning är det viktigt att kommunen följer de rekommendationer och riktlinjer som
tagits fram under tidigare utredning för att främja biologisk mångfald och skydda
fridlysta djurarter. Därför bör rensning av ån ske med försiktighet så att
bottensubstratet i ån inte påverkas. Förvaltningen anser att man i samband med
förstärkningsåtgärder av åkanten, bör rusta infrastrukturen och skapa ett trevligt
promenadstråk så att Åns potential nyttjas.

Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med yttrande från
miljökontoret samt företrädare från tekniska enheten.
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
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-10-19 där medborgaren önskar att ån
i Vingåker ska rensas från träd och sly.
”Öppna upp ån från träd och sly. Få en fin spegel av Vingåker. En by-stad utan vatten
är en död stad, vi har vatten men ser det inte! Vad har vi idag att vara stolta över? Jo,
ett köpcentrum!
Tänk er en öppen å med små båtar att hyra, ett fint café vid vatten, kunna färdas ut till
lite större sjöar. Rensa ån från Spånga till Kolsnaren. Det skulle kunna bli en bra sak
att vara stolta över, det behöver vi i Vingåker.”
Den föreslagna å-sträckan är relativt lång och omfattar såväl kommunal som privatägd
mark, vilket gör att kommunen inte fullt ut kan påverka vilka åtgärder som utförs
längs hela ån. I dem centrala delarna finns goda förutsättningar att iordningställa ett
trevligt sammanhängande stråk för rekreation och friluftsliv. Rensning av hela
åsträckan görs av Vingåkersåns rensnings och invallningsföretag. Det är ungefär 10 år
sedan rensningen genomfördes senast och det är dags för en ny rensning, Rensning av
ån bör göras med stor försiktighet och hänsyn till den hotade musselarten Tjockskalig
målarmussla som upptäcktes i den vattenområdesinventering som genomfördes 2019.
En kantzon längs åns strandlinje med gräs, buskar och annan låg vegetation skapar
goda förutsättningar för biologisk mångfald samtidigt som ån kan framhävas för
Vingåkersbygdens medborgare.
Förvaltningens ståndpunkt
Att rensa ån och göra den mer synlig och lättillgänglig skulle troligtvis uppskattas av
majoriteten av Vingåkers invånare. Vid rensning är det viktigt att de
rekommendationer och riktlinjer som tagits fram under tidigare utredning för att
främja biologisk mångfald och skydda fridlysta djurarter. Därför bör rensning av ån
ske med försiktighet så att bottensubstratet i ån inte påverkas. Förvaltningen anser att
man i samband med förstärkningsåtgärder av åkanten, bör rusta infrastrukturen och
skapa ett trevligt promenadstråk så att Åns potential nyttjas. Däribland rensning av
åstranden. Se tjänsteutlåtande Förstärkningsåtgärder samt utveckling å-promenad
Vingåkersån
Ekonomiska konsekvenser
Rensning av åkanten genomförs av Vingåkeråns rensnings och vallningsföretag och
finansieras av den avgift Vingåkers kommun redan betalar.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista inför beslut
Medborgarförslag
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Frågan bedöms inte påverkas 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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Den biologiska mångfalden är av stor vikt för vår
livsmedelsproduktion. Även små begränsningar av
den biologiska mångfalden kan få stora
konsekvenser.

Estetiskt tilltalande grönytor har stor betydelse för
hälsa och välbefinnande.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Beslutet bedöms inte påverkas av beslutet.

Den Tjockskaliga målarmusslan är en del av ett
känsligt ekosystem. Att påverka detta ekosystem
bedöms få stora konsekvenser för tillgången på rent
vatten.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Turistnäringen kan påverkas positivt av ett
rekreationsområde längs åns strandkant.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Beslutet bedöms inte påverkas av beslutet.

Att gynna den biologiska mångfalden inom våra
tätorter bedöms ha en gynnsam inverkan på den
biologiska hållbarheten.
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Beslutet bedöms inte påverka den hållbara
konsumtionen och produktionen.

Beslutet bedöms ha en marginell positiv inverkan på
klimatet.

Den Tjockskaliga målarmusslan är en del av ett
känsligt ekosystem. Att påverka detta ekosystem
bedöms få stora konsekvenser för de marina
resurserna.

Beslutet bedöms främja den biologiska mångfalden.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet-

Den Tjockskaliga målarmusslan är en del av ett
känsligt ekosystem. Att påverka detta ekosystem
bedöms få stora konsekvenser för de marina
resurserna.
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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?

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

Förslaget med förskönande åtgärder för att skapa ett sammanhängande stråk
längs med Vingåkersån för rekreation och friluftsliv, har behandlats i
ungdomsrådet.
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 innebär att ån och stranden vårdas i syfte att vara ett estetiskt
tilltalande rekreationsområde samtidigt som skötseln anpassas så biologisk
mångfald gynnas. Detta ger barn och ungdomar möjlighet att nyttja området
för rekreation och lek. Samtidigt som hänsyn tas till den biologiska
mångfalden och skapar ett hållbart, hälsosamt samhälle på lång sikt. En väl
fungerande biotop i tätorten kan också främja lärandet.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

134
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/211

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Västra Sörmlands
räddningstjänst.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma med undantag för Abdulahi Hassan som inte deltagit i
direktionens sammanträden under 2020.
Sammanfattning av ärendet
Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2020.
Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms
kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om
ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda
kommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma med undantag för Abdulahi Hassan som inte deltagit i direktionens
sammanträden under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-09
Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands räddningstjänst
Granskning av informationssäkerhet
Granskning av årsredovisning
Revisorernas redogörelse
Revisionsberättelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-09
Handläggare

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

KS 2021/211

Årsredovisning för 2020 avseende Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Västra Sörmlands
räddningstjänst.

2.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma med undantag för Abdulahi Hassan som inte deltagit
i direktionens sammanträden under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2020.
Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms
kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om
ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda
kommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma med undantag för Abdulahi Hassan som inte deltagit i direktionens
sammanträden under 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen. Samråd har skett med Katrineholms kommun.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser inte skäl till någon annan bedömning av årsredovisningen eller i
frågan om ansvarsfrihet än den som revisorerna har gjort.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands räddningstjänst
Granskning av informationssäkerhet
Granskning av årsredovisning
Revisorernas redogörelse
Revisionsberättelse

Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst
Katrineholms kommun

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.

Årsredovisningar är viktiga instrument för
arbetet att säkerställa en ekonomi i balans.

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

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

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

En väl fungerande räddningstjänst är viktig
för landsbygdsutveckling och den upplevda
livskvaliteten.

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 räddningstjänst bidrar till god
hälsa och välbefinnande.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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”Slanglista”
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för skydd o beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjärt- och lungräddning
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
(hjärtstartare)
RiB: Räddningspersonal i beredskap
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
LBE: Lag brandfarliga/explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
YB: Yttre befäl
BF: Brandförman
BmH: Brandman heltid
TiB: Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland
RSÖS: Räddningsregionen Sydöstra Sverige
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Ordförande och förbundschef har ordet, VSR under
2020
Den 10 mars 2020 bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av
coronaviruset, Covid-19, är mycket hög. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anses
upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett
vad som händer i samhället. För att bidra till begränsad smittspridning av coronaviruset, införde
VSR ett stort antal åtgärder inom förbundet. Syftet med detta är att få en kontrollerad och
långsam spridning. Dessvärre innebär genomförda åtgärder att VSR ej kommer att uppfylla de
förbyggande målen för perioden. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga
under perioden.
Medlemskommunerna upprättade ett nytt uppdrag till förbundet under våren 2020. Utifrån
uppdraget har direktionen formulerat sin vilja i ett nytt handlingsprogram.
Handlingsprogrammet gäller för perioden 2021-2023 och är antaget av båda kommunernas
fullmäktige.
Riksdagen antog under hösten några ändringar i lagen om skydd mot olyckor. De nya
ändringarna träder ikraft 2021. En effektivare och mer likvärdig räddningstjänst över hela
Sverige. Det vill regeringen åstadkomma med sina förslag till ändringar. VSR har redan vidtagit
åtgärder som gör att delar av de nya ändringarna uppfylles. Dock kvarstår en del arbete för VSR
under 2021.
Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapar en mer uthållig organisation.
Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska
ramarna inför 2021. Något som föranledde ett arbete där verksamheten tillsammans med
politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för
att kunna presentera en budget i balans inför 2021.
Förbundschef Anette Lundin valde att avsluta sin anställning på VSR efter sommaren. Mattias
Gårdholt är nu både förbundschef och räddningschef.
Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!

Mattias Gårdholt
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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Översikt över verksamhetens utveckling
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Externa intäkter (tkr)

2016
4 428

2017
3 646

2018
4 814

2019
4 708

2020
4 902

Summa eget kapital (tkr)

6 550

7 108

7 197

10 670

10 993

Soliditet 31/12 (%)

19 %

20 %

18 %

29 %

31 %

82

75

80

82

82

765

711

748

652

637

5 835

6 458

6 532

5 584

2 359

Antal anställda
Antal utryckningar
Antal utbildade personer

Den kommunala koncernen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet.
Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem
ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen
Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fem möten.
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2020-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Håkan Persson (S) V
Vice ordförande
Berit Örtell (S) K
Ledamöter
Glenn Christensen (S) V
Tommy Björkdal (M) V
Roger Eriksson (SD) V
Christoffer Öqvist (M) K
Marian Loley (KD) K
Abdulahi Hassan (S) K
Vakant
Ersättare
Therese Palm (S) V
Anna Åteg (S) V
Roger Larsson (M) V
Mats Karlsson (SD) V
Johanna Karlsson (S) K
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Michael Hagberg (S) K
Mirjana Cvkalj (M) K
Björn Wahlund (L) K
Thomas Selig (V) K

Arbetsutskottet
Direktionens arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Berit Örtell samt framlidne ledamoten Sten Holmgren. AU har haft sex protokollförda möten
under året.
Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften ”God Revisionssed i
kommunal verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen,
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som
behövs. Sakkunnigt biträde under 2020 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).
Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Jan-Olof Blomster, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Lars F Eriksson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten
Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016–2019 (förlängt till att gälla även under 2020).
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. Ett nytt handlingsprogram
som gäller perioden 2021-2023 har antagits av direktionen. Aktuell måluppfyllelse utifrån
uppdraget presenteras på varje direktionsmöte.
Under året har revisorerna granskat om förbundsdirektionen inom VSR säkerställt att det finns
en god informationssäkerhet inom förbundet. Utifrån den genomförda granskningen är den
sammanfattande bedömningen att direktionen för VSR inte uppfyller det som krävs för att ha
säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Granskningen är genomförd utifrån
fem olika kontrollmål. Kontrollmålen är redovisade som rött, gult eller grönt ljus. Tre av dessa
bedöms som rött ljus och två som gult ljus. Direktionen har beslutat att följa de
rekommendationer som revisorerna anger i sin rapport och ansvarig för uppdraget är chef för
verksamhetsstöd. Deadline är satt till 31/5-2021.
Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
År 2020 kan sammanfattas med ett ord, Covid-19, som påverkat resultatet för Västra Sörmlands
Räddningstjänst, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Mindre arbetad tid på grund av
förändringar i verksamheten påverkar personalkostnaderna, men även lägre intäkter för framför
allt extern utbildning, samt lägre måluppfyllelse. Utbildningsverksamheten har i stort sett varit
helt pausad från och med mars månad, likaså har tillsynsverksamheten endast gjort absolut
nödvändiga tillsyner. Utfall för året är att de finansiella målen uppnås, medan
verksamhetsmålen inte uppnås till fullo.
Uppföljning av medlemskommunernas mål

Målet uppnått

Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått
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Ekonomiska mål
Finansiella mål

Åtgärder

Status

VSR ska ha ett positivt årligt VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det
resultat.
ekonomiska utfallet under hela året.
Reinvesteringar ska ske med Årets gjorda investeringar har finansierats med
förbundets egna medel.
förbundets egna medel och följer den
investeringsplan som finns.

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på
budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
förbundet, uppdraget är senast uppdaterat under 2020. Bägge målen är helt uppfyllda.
Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har
huvudansvaret, att tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser
samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk
uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten.
Verksamhetsmål
Målen gäller från och med 2020. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja vilken följs
upp nedan. Utfall hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de nyckeltal som tillhör
varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte. Direktionen har uppfattat att de mål som
framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.
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1. Verksamhetsmål
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.

Status

Åtgärder
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta
utifrån VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav
arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning
samt fordon.

VSR anser att målet är uppnått. Under 2020 har VSR analyserat och redigerat insatsstyrkans
antal beroende på händelser. Detta innebär att VSRs insatsförmåga i hela förbundet har ökat.
VSRs samarbete med RTÖG innebär att förbundet klarar av att hantera flera insatser samtidigt.
Detta innebär ökad trygghet för medborgarna.
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2. Verksamhetsmål
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.

Status

Åtgärder
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök

VSR har tyvärr inte kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av Covid-19. Dock
har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar via webben. Under hösten gjordes ett
försök att återuppta det förebyggande arbetet . Då smittspridningen åter ökade i samhället fick
VSR återigen upphöra med den uppsökande verksamheten. Rådgivning via mail och telefon
har fungerat bra under perioden,
Vi bedömer att målet ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet
för perioden.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:
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3. Verksamhetsmål
Status
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats.
Åtgärder
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva
räddningsinsatser.

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för
att nå måluppfyllnad. VSR har ej kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av
Covid-19.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.
Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.
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4. Verksamhetsmål
Status
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och externt.
Åtgärder
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra
Götaland.

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och
säkerhet för medlemskommunernas invånare.
VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta
samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan
VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Blekinge och Östergötlands län.
Vi bedömer att målet är uppfyllt.
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5. Verksamhetsmål
Status
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.
Åtgärder
VSR
genomför
trafiksäkerhetsutbildningar,
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

sjukvårdsutbildningar,

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar utifrån lokal och nationell statistik.
Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta kommer
innebära en ökning av förmågan vid olyckor.
VSR har tyvärr inte kunnat genomföra utbildningsinsatser till allmänheten på grund av Covid19. Dock har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar via webben. Under hösten
gjordes ett försök att återuppta utbildningsverksamheten. Då smittspridningen åter ökade i
samhället fick VSR återigen upphöra med utbildningsverksamheten.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:
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6. Verksamhetsmål
Status
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som
anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
Åtgärder
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt
befintliga avtal med andra räddningstjänster.

VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På
ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS
hjälper också till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon.
Vi bedömer att målet är uppfyllt då antal avvikelser var 0. Redovisning sker i följande tabell:

Målvärdet för 2020 är 0.
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7. Verksamhetsmål
Status
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.
Åtgärder
Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.

Periodens resultat blev 39 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR
skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid
olyckor.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande
tabell:

Målvärdet avser hela 2020
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Händelser av väsentlig betydelse
Funktion förebyggande
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!
Viktiga händelser under året
Funktionen har omorganiserats och består nu bara av ansvarsområde myndighetsutövning.
Detta skulle leda till att funktionen kunde ängna all tid åt det förebyggande arbetet, men på
grund av olika händelser blev inte resultatet vad ledningen hade hoppats på. En brandingenjör
valde att avsluta sin anställning på VSR och utbildningsansvarige valde också att byta
arbetsgivare. Omorganisationen av funktionen genomfördes successivt och var helt klar tidig
höst. En byggnadsingenjör anställdes och påbörjade internutbildning samt genomförde MSBs
utbildning tillsyn A tillsammans med två brandmän. Brandmännen skulle stötta funktionen med
tillsynsarbetet och ha en 80/20 tjänst (80% operativ tid i skift och 20% dagtid) där de planerade
sina dagtidspass för tillsyn. Sedan tidigare har en styrkeledare haft en 80/20 tjänst för att hjälpa
till med tillsyner.
Covid-19 pandemins påverkan på funktionens arbete blev kännbar. Från april månad ställdes
nästan alla tillsyner in under våren med hopp om att återupptas efter sommaren. Men detta blev
inte fallet, verksamheter blev vilande även under hösten, med undantag av ett par redan
inplanerade tillsyner. Givetvis gav detta utslag på funktionens uppsatta mål för året.
Under året började en ny föreskrift gällande hantering av brandfarlig gas att gälla där en av våra
medarbetare varit delaktig i framtagandet som kommunrepresentant i myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) expertgrupp LBE.
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Utöver LSO/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat tio stycken remisser från andra
myndigheter. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers och Katrineholms kommuners
andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, serveringstillstånd med mera.
Omställningen från fysiska möten till digitala har fungerat bra och kommer säkert forsätta i
framtiden även när pandemin är över. VSR har besvarat 121 stycken remisser från
kommunerna, varav 110 stycken är bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om
brandskyddet är rätt projekterat.
Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid ansökningar om allmän
sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat fyra stycken sådana
förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer
av bränder. Utlåtandet ska belysa vad som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och
släckt branden. Två stycken sakkunnigutlåtanden har upprättats under 2020.
Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal
styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner.

Tillsyn

Seveso tillsyn
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Annan tillsyn

Katrineholm

Vingåker

Summa utfall
2020

0
17
0
0

1
1
1
1

1
18
1
1

1

1

2

Tillstånd
Tillstånd Explosiv vara
Tillstånd Brandfarlig vara
Brandfarlig/explosiv övrigt

Utfall 2020
(målvärde
2020)

23 (100)

Summa utfall 2020
6
14
1
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Övriga ärenden

Summa utfall 2020

Målvärde 2020

Sakkunnigutlåtande

2

6

Remiss Serveringstillstånd

8

20

Remiss Trafikverket
Remiss MSB
Remiss Länsstyrelsen
Remiss Allmän sammankomst
Remiss Offentlig tillställning
Övrigt remisser

0
0
1
0
4
10

2

Remiss Detaljplan
Övriga Planärenden

3
0

20

103
5

500

110 (74 st i Castor)

40

Föreläggande sotning
Byte av Sotare
Bygglovsremiss
Automatlarmsavtal
Summa samtliga ärenden

5
295

588

Behovet av utförda tillsyner bedömdes till cirka 100. Utfallet för funktionen blev 23. Målet är
således inte uppnått.
På kort sikt så ser vi ingen större skada av att behovet av tillsyner inte fylls men på lång sikt
kan det äventyra säkerheten i verksamheterna.
Sotningsföreläggandena fortsätter att minska, vilket är en positiv utveckling. Målet var satt till
500 utfallet blev 102. Men då även sotningsverksamheten varit hämmad av pandemin och fått
många avbokade brandskyddskontroller av oroliga kunder (enligt samtal med sotarmästaren)
går det inte att dra för stora slutsatser av detta resultat. Informationen om antal genomförda
BSK kommer senare i februari, då kan vi se om trenden att sotningsföreläggandena minskar är
korrekt. BSK är en viktig myndighetsutövning för att förebygga bränder i eldstäder med
tillhörande rökkanaler. Så det långsiktigtiga målet är att antal sotningsföreläggande ska vara
noll (0).
Under året har medarbetare ur funktionen fortsatt att delta vid möten i MSBs expertgrupp LBE.
I denna grupp har arbetet detta år fokuserat mycket på att diskutera problem med illegal
användning av explosiva varor.
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Under våren hade länets förebyggande avdelningar ett digitalt möte och diskuterade bland
annat individanpassat brandskydd, hur vi arbetar med förordningen om brandfarlig- och
explosiv vara. Vidare diskuterades hur räddningstjänsten ska kunna möta regionens önskemål
om tätare intervaller av tillsyner på deras verksamheter.
Den nya omarbetade lag 2003:778 som träder i kraft 2021 kommer att påverka funktionens
arbetsätt i framtiden. Ändringar som direkt berör tillsynsarbetet är att kravet på skriftlig
redogörelse tas bort och att funktionen får ta betalt för hela tillsynsförfarandet, inte bara tiden
för tillsynsbesöket.
Det finns även ett förslag framtaget på ändringar i LBE där VSR kommer att få en tydligare
roll i det brottsförebyggande arbetet. Detta kan medföra att nya arbetssätt måste tas fram och
viss handläggning kan komma att bli mer omfattande.
Eftersom inga tillsyner har genomförts under hösten har den applikation för digitalisering av
tillsynsdokumentationen som funktionen skulle prova under hösten 2020 inte provats än. Det
är funktionens förhoppning att få prova applikationen under 2021 när tillsynsverksamheten
kommer igång igen. Funktionen tror att det kommer att underlätta dokumentationen under och
efter tillsynen och som leder till kortare handläggningstider för tillsynsförrättarna.

Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig del i att
förebygga bränder. Här kontrollerar en brandinspektör
att en brandvarnare fungerar.

Här sitter funktion förebyggande och granskar bygglovsärenden som är remmitterade till VSR från
kommunernas bygglovshandläggare.
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Funktion räddning
Viktiga händelser under året
En ny FIP-bil till Vingåker är på plats. Bilen är utrustad med en skärsläckare. Att bekämpa
brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och krav har ställts på att den
gamla metoden för brandbekämpning skall ersättas av nya metoder som erbjuder en god
arbetsmiljö för insatspersonalen. En skärsläckare kyler effektivt brandgaser och bromsar upp
brandförloppet utan att insatspersonalen behöver gå in i byggnaden.
Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt andra år. Detta samarbete har
ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas invånare.
Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP
har larmats ut vid 25 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 32 stycken till 29
stycken, suicidlarmen var 20 stycken (19 stycken) under perioden. Trafikolyckorna fortsätter
att ligga på en hög nivå, 127 stycken (139 stycken). Larm om brand i byggnad 56 stycken (50
stycken). Brand ej i byggnad 50 stycken (46 stycken). Även om trafikolyckor har minskat under
perioden kommer VSR att prioriterat dessa när det gäller det förebyggande arbetet genom att
bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar. Förhoppningsvis kan funktion återuppta
verksamheten med hembesök under 2021.
Under 2021 kommer funktionen prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen tillsammans med
kommunerna arbeta med att ta fram en ny riskanalys och fortsätta utveckla samarbetet med
RSÖS som nämns under verksamhetsmål fyra.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara
att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Funktionen arbetar
med hembesök och riktade utbildningsinsatser i det förebyggande arbetet. När det gäller de
skadeavhjälpande insatserna håller VSR en god beredskap med välutbildad personal och
tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
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Övningstid
Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

Övad tid 2020, antal
timmar
2 188
1 696
3884

Övad tid 2019, antal
timmar
1 811
2 571
4382

Antal larm 2020
475
101
24
18
19
637

Antal larm 2019
492
101
25
23
11
652

Stefan och Sally övar med båten Foto, VSR

Skiftet över på att ta ner person från hög höjd Foto, VSR
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Intressanta räddningsinsatser
2020-05-01 Brand i byggnad. Larm inkommer ca klockan 01:00 om brand i flerfamiljshus. Det
ska enligt uppgift brinna med öppna lågor samt eventuellt vara en person kvar inne lägenheten.
Det är ett tvåvånings flerfamiljshus med två bebodda lägenheter och två som står tomma.
Lägenheten som brinner är en enrumamre
på ca 35 kvadratmeter. Tre stationer
larmas, Katrineholm, Vingåker samt
Högsjö. Totalt så är det 14 brandmän och
befäl på plats. Insatsen leds av ett yttre
befäl från Katrineholm. Förbipasserande
ungdomar
larmade
112
samt
uppmärksammade personen i den andra
lägenheten att det brann i fastigheten.
Personen kunde ta sig ur fastigheten på ett
säkert vis. Tyvärr omkom den andra
personen som befann sig i den lägenhet
Foto, VSR
som branden startade i.

2020-10-24 Trafikolycka väg 52 vid Läppe.. Bilen färdas i riktning mot Örebro. Tre personer
färdades i bilen, två i framsätet och en i baksätet. Av okänd orsak kör bilen av vägen. Bilen åker
vidare i diket ca 50 meter, studsar upp och slår av flertalet träd innan det träffar en större tall
(30-40cm) och landar nedanför denna på alla fyra hjulen i diket. Förbipasserande stannar på
platsen och larmar SOS. Personen försöker hjälpa de drabbade, men inser att han ej kan göra
något innan räddningstjänsten är framme. Alla tre personerna är alvarligt skadade och
transporteras till olika sjukhus. Losstagningsarbetet gick mycket bra och vi hjälpte ambulansen
med att köra ambulanserna till sjukhusen så de kunde vårda patienterna på ett bättre sätt under
transporten.

Foto, VSR
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Funktion verksamhetsstöd
Viktiga händelser under året
Som de flesta verksamheter har även funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående
pandemin. Vissa arbetsuppgifter har blivit färre, exempelvis planering och fakturering av
utbildningar då dessa inte genomförts. Vi har även fått anpassa vårt sätt att arbeta, och
samarbeta, då hemarbete har blivit det nya normala under stor del av året. Att ha möten och
utbildningar digitalt fungerar bra, även om det fortfarande känns konstigt ibland att inte se
varandra i verkligheten. Många saker sköts upp under våren, till exempel arbete med budget
2021 och lönerevision för 2020, vilket ledde till att hösten blev mer intensiv.
Under våren genomfördes en revision av förbundets informationssäkerhet. Resultatet av denna
visade på ett stort antal brister och under hösten har arbetet med att åtgärda dessa startats upp.
Direktionen har beslutat att arbeta utifrån revisionens förslag på åtgärder och funktionschef för
verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet. En övergripande policy är framarbetad och antagen av
direktionen, 31/5-2021 ska övriga delar vara klara.
Från och med 23 september 2020 finns ett krav på att offentliga aktörers webbplatser ska vara
tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär
bland annat att personer som läser på vår hemsida med olika hjälpmedel, till exempel
hjälpmedel för syntolkning, ska kunna läsa samtlig information. Till vår hjälp för att granska
hemsidan har vi använt företaget Funka. Granskningen visade på ett antal brister. Dessa har
åtgärdats av oss med hjälp av Forss webservice. Det som finns kvar att åtgärda är ett antal pdffiler, framförallt protokoll från AU och direktionsmöten. Detta kommer att göras vartefter, det
viktigaste har vi bedömt är, att allt som publiceras från och med 1/1-2021 är korrekt.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra, men i och med att vi arbetat mycket på
distans har vi fått hitta nya sätt att göra vissa uppgifter på. Bara en sån sak som att inte ha
tillgång till skrivare gör att man får hitta nya lösningar. Högst troligtvis kommer distansarbetet
att fortsätta åtminstone en bit in på 2021 men vi tror att det fortsatt ska fungera. Det gäller dock
att inte tappa kontakten med övriga kollegor då vi är en funktion som ska vara ett stöd för andra
och inte bli en egen verksamhet i verksamheten. Ett utvecklingsområde är att bli ytterligare
bättre på att använda de digitala lösningar som finns, som att använda teams för samtal istället
för telefon eller mail för att mer likna ett fysiskt möte.
Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2020 och följts upp i internkontrollen för 2020.
Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen.
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs
återkommande. Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till
berörd person så att det blir rätt framöver.
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Budgetförutsättningarna för 2021 innebar en minskning av medlemsbidraget från
medlemskommunerna vilket gjorde arbetet med att presentera en budget i balans till en
utmaning. Budget 2021 beslutades av direktionen i oktober. Det som justerats i efterhand är
definitiva löner då lönerevision för 2020 blev klar först efter beslutet. Då förbundets
pensionskostnader påverkar resultatet till stor del så räknar vi med att klara 2021 med budget i
balans, trots minskning, då KPAs prognos anger fortsatt låga pensionskostnader för 2021-2022.
Extern utbildning/information
Viktiga händelser under året
Året började bra med stor efterfrågan på utbildningar från kommunerna och privata aktörer.
Sedan kom en omfattande pandemi att sätta stopp för all utbildning under våren och sommaren.
VSRs utbildningssamordnare var uthyrd till Katrineholms kommun under våren då
utbildningarna var inställda. Först för att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och sedan
som stabschef i kommunens Covid-19-stab, innan han avslutade sin anställning hos VSR.
Efter sommaren togs utbildningsverksamheten upp igen i liten skala, med restriktioner för att
följa VSRs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning.
Från början av september fram till mitten av november genomfördes ett antal HLR-utbildningar
och även GBU, grundläggande brandskyddsutbildning, mot både företag och
kommunanställda. Även samtliga planerade trafiksäkerhetsutbildningar mot gymnasieelever
genomfördes och ett stort antal elever i årskurs 8 fick utbildningen upp i rök till sig. Under
oktober deltog två av våra instruktörer i projektet cykla och gå till skolan, som innebar fysiska
besök utomhus på en rad skolor under oktober månad.
Från mitten av november stoppades samtliga fysiska utbildningar återigen, dock har ett fåtal
utbildningar genomförts digitalt, till exempel Heta arbeten som genomförs via
brandskyddsföreningen.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det finns ett stort behov av utbildningar i förbundets verksamhetsområde. Funktionens
organisation är väl förberedd och redo att börja utbilda omgående när det blir lättnader i
restriktionerna.
Funktion verksamhetsstöd har under hösten tagit över ansvaret rörande utbildning, det som
tidigare har funnits under funktion förebyggande. Den tidigare utbildningssamordnaren har
slutat sin tjänst och inte ersatts i form av nyanställning, utan det praktiska arbetet kommer
istället att utföras av brandmän som en del i sina ordinarie tjänster. En brandman kommer att
arbeta femtio procent på dagtid med utbildning. Under hösten har den personen återgått till
operativt arbete då alla utbildningar ställdes in på nytt. Tanken är att återgå till lösningen med
femtio procent så snart utbildningsverksamheten är igång igen.
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Under våren kommer lösningar för att hålla vissa utbildningar digitalt att arbetas fram, dock är
vissa utbildningar svåra att genomföra digitalt, som till exempel HLR-utbildningar.
Utbildningsmaterial behöver ses över och eventuellt anpassas och våra instruktörer behöver
känna en trygghet i att hålla utbildningar i digital form. Det administrativa arbetet som tidigare
utfördes av utbildningssamordnaren kommer utföras av funktion verksamhetsstöd, vilket känns
som en logisk och bra lösning.
Fixartjänsten
Även Fixar-tjänsten har haft betydligt färre besök under året och han har bara gjort absolut
nödvändiga besök, exempelvis byte av lysrör i badrum. Under en kort period i våras ställdes
besöken in helt. Vi har inte behövt säga ifrån till så stort antal utan färre personer har hört av
sig, vilket är helt i linje med de rekommendationer som myndigheterna tagit fram då det
vanligtvis är personer över 70 år som nyttjar tjänsten. Det är administratör som bokar in besöken
och hon har fått använda sitt goda omdöme och avgöra om besöket är nödvändigt och/eller
lämpligt, vilket såklart är svårt ibland. Detta är även avstämt med ansvariga i
medlemskommunerna. Det fungerar väl och människor är överlag förstående för ett eventuellt
nej. Fixar-tjänsten har istället till viss del gjort sådant som service-gruppen annars brukar göra,
som till exempel att leverera material till ytterstationerna.
Under februari hann två informationsträffar genomföras på två olika pensionärsföreningar.
Under hösten har två även två informationsträffar genomförts på anhörigcentralen.
Under 2020 har informationsmaterial kring hur
man kan förhindra fall i hemmet delats ut till de
som nyttjar Fixar-tjänsten. Materialet finns att
beställa kostnadsfritt från socialstyrelsen och har
beställts även för 2021.
Utan ett säkerställt statistiskt underlag kan vi
även säga att det till största delen är kvinnor som
nyttjar denna tjänst idag, så en utmaning för
framtiden är att även få fler män att nyttja denna
tjänst.
Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.

Fixartjänst

Vingåker (föregående år)

Besök
Informationsträffar

38 (89)
0 (1)

Katrineholm (föregående
år)
259 (544)
4 (5)
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Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2020
57
51
24
12
23
17
0
22
26
41
8
16
297

Antal besök 2019
50
63
52
60
67
35
12
24
54
78
88
50
633

Servicegruppen
Servicegruppen gjorde på VSRs initiativ ett uppehåll i sin verksamhet på brandstationen från
mars och till och med semesterns slut, men kom tillbaka i augusti. Uppehållet var framför allt
för att minska antalet människor på plats för att på sätt minska risken för smittspridning, men
även för att de arbetsuppgifter som normalt sett utförs av deltagarna till stor del försvann då alla
utbildningar stoppades. Under hösten har gruppen utgått från utbildningslokalen för att minska
antalet personer på plats inne på brandstationen, i övrigt har de fortsatt med i stort sett de
uppgifter som de alltid skött. Som till exempel att åka till ytterstationerna och lämna saker.

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR

24
780

God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning
Ekonomisk redovisning
Årets resultat för Västra Sörmlands Räddningstjänst är +323 tkr.
Årets intäkter visar +388 tkr.
Årets kostnader visar -69 tkr.
Avvikelser i den ekonomiska redovisningen
Intäkterna visar ett positivt resultat mot budget om +388 tkr som förklaras med intäkter för
uthyrning av personal under våren 2020. Extern utbildning visar -786 tkr mot budget, vilket
beror på att utbildningsverksamheten i stort sett legat nere hela 2020. Utfall för
tillsynsverksamheten visar -219 tkr. Även det förklaras av att den pågående pandemin satt stopp
för besök i externa lokaler och verksamheter.
Årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat, +2 473 tkr utifrån den senaste prognosen
från KPA. Personalkostnader, borträknad pensioner och arbetsgivaravgifter, visar +1 521 tkr.
Det beror på att personal slutat och inte fullt ut ersatts av nyanställningar. Övriga kostnader
visar därmed på ett stort underskott om -3 885 tkr. Förbundet har haft höga kostnader för bland
annat renoveringar på ytterstationerna, ombyggnad av garage på övningsfältet samt installation
av brandlarm på ytterstationerna. Utan dessa överskott på pensions- och personalkostnader hade
förbundet inte kunnat genomföra de renoveringar och förbättringar som gjorts under 2020.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.
Under övrigt finns posten uthyrning av personal.
Kommunbidrag
2020 89,5 %
2019 89,6 %

Extern
utbildning
1,3 %
2,9 %

Automatlarm
2,5 %
3,0 %

Tillsyn +
tillstånd
0,8 %
0,4 %

FixarÖvrigt
tjänsten
0,7 %
4,4 %
0,7 %
2,6 %

Avtal
Högsjö
0,8 %
0,8 %
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

Personal Pensionskostnader
2020 55,2 %
1,7 %
2019 62,7 %
-1,0 %

Material

Hyror

17,9 %
11,6 %

13,1 %
13,5 %

Tjänster AvÖvrigt
skrivningar
4,8 %
5,6 %
1,7 %
5,4 %
6%
1,8 %

Föregående års resultat
Av de öronmärkta medlen från tidigare återstod 1 498 tkr 2018-12-31. Återstående medel
öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt
direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt avslutades i samband med det beslutet.
2019 års överskott öronmärktes även det för eventuella underskott i samband med kommande
pensionsberäkningar. Totalt öronmärkta medel för pensionskostnader uppgår till 4 972 tkr.
Årets resultat
Årets resultat ger ett överskott på 323 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr.

Balanskravsresultat
VSR uppfyller balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett positivt resultat om
323 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ianspråkstagande av öronmärkta projektmedel
Justerat resultat

323 tkr
-0
0
0
0
323 tkr
0
0
323 tkr
-0
323 tkr

Likviditet
Förbundet hade 2020-01-01, 3 037 tkr i bankmedel och vid periodens slut 5 323 tkr.
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Soliditet
Det egna kapitalet är positivt med 10 993 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är
36 012 tkr. Soliditeten är således 30,5 %.

Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna
står för 55,2 % (61,7 %) av förbundets totala kostnader under 2020. Nedgången i jämförelse
med föregående år beror främst på att personal slutat och inte ersatts, samt att förbundet haft
ovanligt höga kostnader för renovering och ombyggnationer vilket gör att fördelningen mellan
olika typer av kostnader påverkas och andelen av totala kostnader som utgörs av
personalkostnader blir lägre.
Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 82, varav 32 heltid och 50 RiB. Under året har tio
personer anställts (varav nio på RiB) och fem personer slutat (varav två på RiB).
Personal som slutat under 2020
Anette Lundin
Mikael Cederberg
Johan Harter
Magnus Walderfors
Robert Rigo

Förbundschef
Brandinspektör
Utbildningssamordnare
RiB Brandman
RiB Brandman

Personal som anställts under 2020
Elina Isvoosig
Robert Pousar
Sara Hedbäck
Robert Hammargren
Alexander Marklund
Jonas Källberg
Jonas Nilsson
Alexander Evert
Henrik Lilja
Rebeca Ekstrand

Brandinspektör
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman

Arbetsmiljöarbete
Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer,
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dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i
Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är berättigade ett friskvårdsbidrag om
max tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.
Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid
upprepade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det.
Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 22 tkr (12 tkr).
Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar
uppgick under 2020 till 122 tkr (81 tkr) och arbets-EKG till 36 tkr (46 tkr).
Jämställdhetsarbete
VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år.
Lönepolicy
VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett förtydligande dokument till hjälp för
organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya
värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.
Kostnad för pensioner
För 2020 ökade kostnaden med 1 334 tkr jämfört med föregående år. Nya prognosparametrar
under 2019 gjorde att pensionskostnaderna blev väldigt låga under just det året.
Pensionskostnader
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Avsättning framtida utbetalningar
Löneskatt
Framtida värdesäkring
Summa

2020-12-31
601
980
-777
293
404
1 501

2019-12-31
1 469
990
-2 866
33
541
167

2018-12-31
1 275
923
-1 291
354
552
1 813
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Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.
Under 2020 har prognosen skrivits ner ytterligare då inflationen beräknas vara lägre än i tidigare
prognoser. Dock är dessa prognoser osäkra då den pågående pandemin har lett till stor osäkerhet
i de parametrar som påverkar pensionsprognosen, till exempel vilket inkomstbasbelopp och
vilket prisbasbelopp som kommer att gälla vid beräkningen.

Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Återlånade medel

2020
18 547
-601
544
404
0
-718
-90
18 084
18 084

2019
21 436
-1 469
231
541
0
-1 628
-564
18 547
18 547

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen.
Varje person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid de årliga
medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar
till coachning och vägledning i vardagen.
En person har genomfört Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) VD-utbildning. Under året
har en person läst utbildningen Räddningsledare B, tre personer har läst Tillsyn A och fyra
person har läst utbildningen för Räddningspersonal i Beredskap.
Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 127 tkr (401 tkr) under 2020. Budget 2020
för kompetensutveckling var 483 tkr.
Sjukfrånvaro
En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska
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arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid
de enskilda stationerna.

Sjukfrånvaro

Heltid

RiB

<29 år dagar, %

2 (0)
0,3 (0)
65 (19,5)
1,2 (0,31)
154 (55,5)
5,9 (3,06)
221 (75)
2,51 (0,85)

0 (3)
0 (0,4)
45 (7)
1,8 (0,3)
21 (7)
1,1(0,4)
66 (17)
1,4 (0,35)

30-49 år dagar, %
50 < dagar, %
Totalt dagar, %

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Förväntad utveckling
I och med den nya lagstiftningen (LSO) har MSB arbetat fram fyra föreskrifter för att vägleda
räddningstjänsterna i arbetet med den nya lagstiftningen. Detta kommer bli en utmaning för
VSR de närmaste åren att anpassa sin verksamhet utifrån de nya föreskrifterna. De nya
förskrifterna gäller följande: övergripande ledning av räddningstjänsten, hur kommunens tillsyn
ska planeras och utföras, handlingsprogrammens struktur och innehåll samt innehållet i de
olycksrapporter som skickas till MSB.
De ekonomiska förutsättningarna är ett orosmoment. VSRs ekonomiska förutsättningar
påverkas till störst del av medlemskommunernas medlemsbidrag. Det ekonomiska läget i
kommunerna är ansträngt vilket riskerar att spilla över på VSR. VSR står även inför en period
med stora planerade investeringar. Dessa kan inte skjutas upp hur länge som helst utan risker
för verksamheten, men kan heller inte genomföras om de ekonomiska förutsättningarna saknas.
Utöver medlemsbidraget är intäkter för utbildningar en relativt stor post för VSR, denna
verksamhet är fortfarande osäker på grund av Covid-19.
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RESULTATRÄKNING
Redovisning i tkr
20200101–20201231

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2,3
4,6

Kommunbidrag
Verksamhetens resultat

5

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Utfall 2020
tkr

Budget 2020 Utfall 2019 Utfall 2018
tkr
tkr
tkr

4 902
-43 233
-2 588
-40 920

4 513
-43 655
-2 500
-41 641

4 708
-38 834
-2 505
-36 631

4 814
-38 378
-2 302
-35 866

41 653
733

41 653
12

40 655
4 024

36 517
651

-411
323

-8
4

-550
3 474

-562
89

Reducering av samtliga
realisationsvinster
Justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Justering för
realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i
värdepapper
Just. för återföring av
orealiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat

323

4

3 474

-11

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel till
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

323

4

3 474

-11

Avgår ianspråktagande av
öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

0

-100

0
0

0
0

9

15
323

4

3 474

4
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DRIFTREDOVISNING
Driftredovisning i tkr
20200101–20201231
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Tillstånd explosiva varor
Tillsyn
Fixar-tjänsten
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

Utfall 2020
tkr

41 653
614
1 187
373
160
211
313
2 044

Budget
2020
tkr

Avvikelse
2020
tkr

Utfall
2019
tkr

46 555

41 653
1 400
1 480
372
140
430
313
378
0
46 167

0
-786
-293
1
20
-219
0
1 667
0
388

40 655
1 311
1 382
367
67
119
302
1 159
0
45 362

16 914
19 621
804
5 868
27
2 588
0
411
46 232

13 028
21 141
3 276
6 194
15
2 500
0
8
46 163

-3 885
1 521
2 473
326
-12
-88
0
-403
-69

12 998
20 221
-414
6 035
7
2 490
0
550
41 889

323

4

319

3 474

Resultat per funktion

Resultat, tkr
Direktion och ledning
Funktion verksamhetsstöd
Funktion räddning
Funktion förebyggande
Årets resultat

Utfall 2020
Budget 2020 Resultat 2020 Resultat
tkr
tkr
tkr
2019 tkr
35 929
31 032
4 897
5 348
-10 116
-8 835
-1 282
-295
-25 265
-22 296
-2 969
-1 091
-225
103
-328
-493
323
4
319
3 470
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BALANSRÄKNING
Redovisning i tkr
20200101–20201231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Not

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Fordon
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital, inkl. periodens
resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Pension
Löneskatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

8

2020

2019

2018

10 327
14 546
2 562
27 435

10 793
14 439
2 681
27 912

10 518
15 934
2 665
29 117

3 254
2
5 321
8 577

3 575
2
3 035
6 612

2 547
4
7 743
10 294

36 012

34 524

39 412

10 670
323
10 993

7 197
3 474
10 670

7 108
89
7 197

14 553
3 531
18 084

14 926
3 621
18 547

17 251
4 185
21 436

0
6 935
6 935

289
5 018
5 306

432
10 347
10 779

36 012

34 524

39 412

10

11
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INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens bruttoinvesteringar
uppgår till 2 436 tkr och består främst av nya bilar till Vingåker och Katrineholm samt utköp
av leasingbilar till övriga ytterstationer. Budget 2020 för fordon är delvis flyttad från 2019
(1 400 tkr).

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Ny brandstation
Summa

Budget
2020
200
2 097
461
0
2 758

Utfall
2020
0
2 168
268
0
2 436

Budget
2019
845
1 100
860
0
2 805

Utfall
2018
722
122
478
0
1 321

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10

34
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys i tkr
20200101–20201231
Den löpande verksamheten
Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Not

2020-12-31
tkr

2019-12-31
tkr

2018-12-31
tkr

323
0
2 588
-463
2 447

3 474
0
2 505
-2 889
3 089

4
-15
2 302
-920
1 371

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

321
1 918
4 686

-1 028
-5 329
-3 268

-1 260
3 983
4 095

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 436
325
-2 111

-1 321
22
-1 299

-4 930
0
-4 930

-289

-143

-141

Summa kassaflöde

2 286

-4 710

-975

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

3 037
5 323
2 286

7 747
3 037
-4 710

8 722
7 747
-975

Förändring skuld finansiell leasing

9
6
12

Ansvarsförbindelser
Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

3 492

2 442

2 588

Extern utbildning

614

1 311

1 580

Övriga rörelseintäkter

796

954

645

4 902

4 708

4 814

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Personalkostnader

25 522

26 264

25 887

Kostnader material

8 293

4 870

6 897

Lokalhyror

6 063

5 647

2 272

Tjänster

2 217

2 246

2 187

Avskrivningar

2 588

2 505

2 302

Skatter, avgifter och försäkringar

340

221

202

Pensionskostnader

798

-414

932

Övriga kostnader

411

550

562

46 232

41 889

41 242

Avgifter o ersättningar

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr

Summa
Not 3 Kostnad för revision

Årets kostnader för revision uppgår till: 202 tkr. Granskning har utförts av Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers AB. Kostnader avser årsbokslut 2019, delårsbokslut 2020 samt
fördjupad granskning av förbundets informationssäkerhet.
Not 4 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde
och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år och påbörjas
månaden efter att investeringen tagits I bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon
15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.
Not 5 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun, 21%
Katrineholms kommun, 79%
Summa

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

8 733

8 635

7 776

32 920

32 020

28 741

41 653

40 655

36 517

36
792

Not 6 Anläggningstillgångar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokfört ingående värde
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Delsumma
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Summa fastigheter

Julita/Björkvik
2 588

Övningsfält
12 354

2020-12-31
14 943

2019-12-31
14 221
722

2018-12-31
14 221
0

-831
-85
0
1 672

-3 319
-381
0
8 654

14 943
-4 150
-466
0
10 327

14 943
-3 703
-447
0
10 793

14 221
-3 261
-442
0
10 518

Fordon
28 518
2 168

Övr. invent.
5 613
268

2020-12-31
34 131
2 436

2018-12-31
28 981
4 930

-14 080
-1 735
-325

-2 932
-387

36 567
-17 012
-2 122
-325

2019-12-31
33 788
599
-133
34 254
-15 189
-2 050
104
17 120
27 912

0
18 599
29 117

Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Delsumma
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Avslut leasing
Försäljning/utrangering
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar

14 546

2 562

17 108
27 435

33 910
-13 545
-1 766

Not 7 Fordringar
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

356

898

654

1 367

651

874

Förutbetalda kostnader

0

0

0

Skattekonto

5

346

0

Övrirga kortfristiga fordringar

1 527

1 680

1 019

Summa

3 254

3 575

2 547

Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital

10 670

7 197

7 108

4 972

1 498

1 513

Årets avsättning

0

0

0

Ianspråkstagande av projektmedel under året

0

0

-15

4 972

1 498

1 498

323

3 474

89

10 993

10 670

7 197

Kundfordringar
Fordran moms

Not 8 Eget kapital

Därav projektmedel avsättning

Summa projektmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

37
793

Not 9 Projektmedel

Utfall

Belopp i tkr

Budget

2020-12-31

2020-12-31

Pensionskostnader

4 972

Summa
Projektmedel summa avsättning

0

4 972

4 972

4 972

Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

4 505

3 904

5 180

10 048

11 022

12 071

0

0

0

3 531

3 621

4 185

18 084

18 547

21 436

0

0

0

18 084

18 547

21 436

Förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension
Ansvarsförbindelser
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
Finansiella placeringar
Återlånade medel

VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande
enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.
Avsättningar för pensioner enligt prognos december 2020
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Ingående avsättning

18 547

21 436

22 356

Pensionsutbetalningar

-601

-1 469

-1 275

Nyintjänad pension

544

231

775

Ränte- och basbeloppsuppräkning

404

541

552

Förändring löneskatt

-90

-564

-180

-719

-1 628

-793

18 084

18 547

21 436

100%

100%

100%

10 048

11 022

11 541

4 505

3 904

5 180

0

0

530

14 553

14 926

17 251

3 531

3 621

4 185

18 084

18 547

21 436

Övrigt
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Aktualiseringsgrad
Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
PA-KL pensioner
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

38
794

Not 11 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Pensionsskuld, individuell del

888

909

923

Löneskatt pensionsskuld, individuell del

215

221

224

1 466

1 515

1 514

108

86

83

2 157

951

4 850

0

0

0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

1 034

437

1 809

Sociala avgifter/källskatt

1 067

899

945

Summa

6 935

5 018

10 347

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

-373

-2 325

-740

-90

-564

-180

-463

-2 889

-920

Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
Leverantörsskuld
Momsskuld

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr
Förändring pensioner inklusive utbetalningar
Förändring löneskatt pensionsavsättning
Summa

39
795

Redovisningsprinciper
Redovisningspriciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny lagstiftning. Det
har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta.
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte
har dokumenterat redovisningssystemet.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i
huvudsak skuldförts och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats verksamheten med 48,0 %. I detta pålägg
ingår kostnader för pensioner.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat.
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.
Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas.
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.
Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits
i bruk.
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796

Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i
verksamheten.
Avskrivningar:
Planmässig
värdenedsättning
av
anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna
kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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Tio år i sammanfattning
Invånare
(anges 31/12 året innan)
Nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tkr)
Årets resultat
(tkr)
Nettoinvesteringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm
(procent av totala antalet
larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2011
41 321

2012
41 224

2013
41 645

2014
41 765

2015
42 237

2016
42 415

2017
42 821

2018
43 313

2019
43 686

2020
43 866

30 020

30 719

28 845

30 208

33 134

34 056

33 747

35 866

36 631

40 920

726

745

687

723

784

803

788

828

837

933

30 462

31 528

31 367

31 979

32 914

34 015

34 627

36 517

40 655

41 653

3 336

3 563

3 500

5 491

3 202

4 428

3 646

4 814

4 708

4 902

1 097

1 057

910

1 035

577

910

1 462

1 580

1 311

614

63

255

682

1 549

321

177

558

89

3 474

323

2 248

619

898

5 820

4175

4 726

311

4 930

1 299

2 111

25 182

25 061

26 182

30 026

32 348

34 323

36 399

39 412

34 524

36 012

812

2 267

4 150

1 931

0

0

0

0

0

0

4 769

5 023

5 705

7 254

6 714

6 550

7 108

7 197

10 670

10 993

19 %

20 %

21 %

24 %

21 %

19 %

20 %

18 %

29 %

31%

21 068

21 903

23 008

22 671

23 327

24 724

24 584

25 887

25 850

25 516

13 009

14 746

15 601

17 217

18 844

22 033

22 356

21 436

18 547

18 084

1 419

1 564

1 450

1685

1 723

1 567

1 484

1 514

1 515

1 466

79

79

80

73

82

82

75

80

82

82

64

74

225

829

527

450

402

324

816

682

590

598

610

614

663

765

711

748

652

637

51

51

47

49

50

44

47

48

56

64

196
(33 %)

205
(34 %)

191
(31 %)

182
(30 %)

164
(25 %)

210
(27 %)

184
(26 %)

197
(26 %)

178
(27 %)

157
(24%)

4 064

4 034

7 117

6 492

5 724

5 835

6 458

6 532

5584

2 359

42
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Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR), med de åtgärder som vidtagits, inte säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och att detta inte sker med tillräcklig
intern kontroll.
Inom ramen för revisionen 2020 har PwC på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna granskat huruvida direktionen säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet. De förtroendevalda revisorerna har i sin
riskanalys för 2020 bedömt att det finns en risk att så inte är fallet och har
därför givit PwC i uppdrag att granska området.
Efter genomförd granskning bedömer vi att direktionen för VSR inte uppfylller det som krävs för att ha säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Svaret på syftet/granskningsfrågan grundar sig på nedanstående
bedömningar för granskningens kontrollmål:

pwc

Kontrollmål

Bedömning

Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet?

Vi bedömer att kontrollmålet
inte är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att VSR inte har en
tydlig och formell organisation,
roll- och ansvarsfördelning
kopplat till arbetet med informationssäkerhet. I dagsläget genomförs åtgärder inom området
ad-hoc.

Finns styrande informationssäkerhetsdokument
och riktlinjer som är implementerade i verksamheten?

Vi bedömer att kontrollmålet
delvis är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att det finns ett antal
styrdokument och riktlinjer som
berör informationssäkerhet.
Sammantaget beskriver det
dock inte en enhetlig ansats om
hur VSR bedriver sitt informationssäkerhetsarbete.

0
0

0
0
0

2
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Finns ett ledningssystem
för informationssäkerhet?

Vi bedömer att kontrollmålet
inte uppfylls eftersom det inte
finns något ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS) på
plats hos VSR. Bedömningen
baseras på att det saknas styrande dokument, en process,

•

0
0

ledning och en tydlig ansvarsfördelning inom informationssäkerhet.

Arbetar informationssäkerhetsorganisationen
aktivt med efterlevnad av
informationssäkerheten?

Vi bedömer att kontrollmålet
inte är uppfyllt eftersom det inte
finns en fastställd organisation
som aktivt arbetar med frågor
som rör informationssäkerhet
och efterlevnad. Vidare saknas
det exempelvis en informationssäkerhetspolicy och en tydlig
ansvarsfördelning, vilket gör det
svårt att aktivt arbeta med efterlevnad.

Finns ett aktivt arbete för
att främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsområdet?

Vi bedömer att kontrollmålet
delvis är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att det inte finns ett
aktivt arbete inom förbundet att
främja en god säkerhetskultur
kopplat till informationssäkerhet.
Däremot har exempelvis ett få-

0
0

0
0

0

tal personer fått utbildning inom
området samt att medvetandehöjande åtgärd vidtagits i form
av utskick gällande nätfiske.

3
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Rekommendationer
•

Utvärdera vilka krav som kan föreligga och som ställer krav på informationssäkerhet,

•

Utvärdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten,
såsom personuppgifter, verksamhetskänslig information, eller information
om samhällsviktiga verksamheter eller skyddsobjekt, samt vilka säkerhetskrav som råder samt huruvida dessa uppfylls,

•

Vidta förbättringsåtgärder i enlighet med säkerhetskrav (se även avs. LIS
nedan),

•

Utvärdera samtliga leverantörer och tredjeparter som behandlar verksamhetens uppgifter eller uppgifter som verksamheten behandlar för annans
räkning, till exempel de individer eller verksamheter som VSR tillhandahåller tjänster till,

•

Utvärdera styrdokument, riktlinjer och rutiner som saknas eller kan behöva uppdateras,

•

Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som inkluderar

•

pwc

o

tydligt ansvarstagande av högsta ledning (och ev. kommun),

o

utpekad ansvarig för att utföra införandet (behöver inte nödvändigtvis vara expert inom informationssäkerhet men kan behöva
motiveras för att anta uppgiften),

o

dokumenterad policy (inte nödvändigtvis som enskilt dokument
utan möjligen som del i säkerhetspolicy eller IT-policy med korsreferenser däremellan) som reglerar ledningens ansvar, strategi, huvudsaklig roll- och ansvarsfördelning, principer för informationssäkerhetsarbetet, samt hur arbetet ska införas, upprätthållas, utvärderas och förbättras över tid,

o

andra styrdokument, riktlinjer och rutiner där den högsta ledningen ger direktiv och vägledning till chefer och övriga medarbetare för hur informationssäkerheten ska upprätthållas, inkl. informationshantering; leverantörshantering; riskhantering; identitetsoch behörighetshantering; skydd, användning, och lagring av
data; incidenthantering,

Upprätta en plan för införande av LIS samt för åtgärdsplan och utbildningsplan som är anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl. ledningsutbildning, utbildning av nyanställda och årlig säkerhetsutbildning
och tester.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund
Kommuner, kommunalförbund och regioner bedriver flera samhällsviktiga
verksamheter inom sitt ansvarsområde. I många fall kan ett bortfall av, eller
en svår störning i verksamheten ensamt eller tillsammans med motsvarande
händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället, eller åtminstone att omfattande fysisk, psykisk, miljömässig, ekonomisk och förtroendemässig skada uppstår. I andra fall kan verksamheten
vara nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
Räddningstjänsten brukar beskrivas som det senare 1.
Utöver att tillhandahålla viktiga funktioner till samhället behandlar de flesta av
verksamheterna känsliga och ibland hemliga uppgifter av olika slag, inklusive
räddningstjänsten. Det kan handla om personuppgifter men även sekretessbelagd, säkerhetsskyddad eller företagshemlig information. Samtidigt genomgår de flesta en omfattande digitalisering av tjänster och den egna verksamheten. För att bibehålla ett digitalt förtroende, modernisera IT-miljön och arbetssätt på ett säkert sätt samt upprätthålla kritiska funktioner och skydda
medborgares, organisationers och anställdas uppgifter behöver dessa verksamheter arbeta systematiskt med informationssäkerhet.
Det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar vad organisationer som en räddningstjänst bör göra inom informationssäkerhet. Det övergripande syftet med informationssäkerhet är att säkerställa att information
hanteras med utgångspunkt i tillgänglighet (till information), riktighet (rätt information) och konfidentialitet (behörig åtkomst).
Med anledning av att informationssäkerhet är/bör vara en strategisk fråga för
Västra Sörmlands Räddningstjänst, är det av stor vikt att arbetet utvärderas
oberoende för att säkerställa att det görs på ett adekvat och ändamålsenligt
sätt.

1.2 Syfte och revisionsfråga
Granskningens syfte är att bedöma om direktionen säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och om detta sker med tillräcklig intern
kontroll. Syftet besvaras genom följande kontrollmål:
•

Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet?

•

Finns styrande informationssäkerhetsdokument och riktlinjer som är implementerade i verksamheten?

1 MSB, 2019, Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet, https://www.msb.se/contentassets/d8fca23b 124c4686a629970fd2c 1 aa31 /vagledninq-for-identifierinq-av-samhallsviktig-verksamhetmsb 1408---juni-2019.pdf

pwc

5

804

•

Finns ett ledningssystem för informationssäkerhet?

•

Arbetar informationssäkerhetsorganisationen aktivt med efterlevnad av
informationssäkerheten?

•

Finns ett aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsområdet?

1.3 Revisionskriterier
• Kommunallagen
•

IT-styrdokument

•

lnformationssäkerhetsdokumentation

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) arbete med
informationssäkerhet. I tid avgränsas granskningen till år 2020 samt till
granskningens revisionsfrågor.
1.5 Metod
Granskningen genomförts under juni till september 2020 av Josefine Bäck,
Linnea Holm och har kvalitetssäkrats av Sam Graflund Wallentin. Granskningen har dels genomförts genom intervjuer över telefon med nyckelpersoner inom Västra Sörmlands Räddningstjänst och genom dokumentanalys.
Metoden innefattar granskning genom telefonintervjuer med berörda tjänstemän som säkerhetsskyddschef, förbundschef och IT-ansvarig inom VSR tillsammans med inläsning och genomgång av tillgänglig dokumentation.
Se bilagor för förteckning över granskad dokumentation och intervju personer.

pwc

6

805

Iakttagelser och bedöm•
mngar
2.

2.1 Organisation
Kontrollmål 1: Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet?

2. 1. 1 Iakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett gemensamt kommunalförbund mellan Vingåker och Katrineholm. I dagsläget finns det inte en uttalad
och tydlig organisation som arbetar dedikerat med informationssäkerhet. Det
framgår att det saknas en definierad roll- och ansvarsfördelning inom kommunalförbundet kopplat till informationssäkerhet. Organisation, roll- och ansvarsfördelning finns varken dokumenterad eller är fastställd av ledningen.
Däremot finns det tre utsedda medarbetare (förbundschef och funktionschefer) som har åtkomst till sekretessbelagda uppgifter och har behörighet att
lämna ut handlingar vid förfrågningar. Vid behov finns hjälp att tillgå från
grannkommunerna samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för juridisk
stöttning i samband med utlämnande av känsliga uppgifter.
Räddningstjänstförbundet hade under hösten 2018 i samband med att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft identifierat ett behov av att tillsätta
en säkerhetsskyddschef som skulle arbeta med bland annat frågor kopplat till
säkerhetsskyddslagstiftningen. PwC har mottagit en uppdrag- och arbetsbeskrivning som redogör för uppdragets omfattning. Delar av informationssäkerhetsarbetet underställdes då säkerhetskyddschefens ansvarsområde. Sedan
dess att rollen tillsattes har personalförändringar skett och medfört att rollen
som säkerhetsskyddschef kommer att ligga på tf. förbundschef tills vidare. En
iakttagelse som gjorts är att det funnits en otydlighet vad som ingår i rollen
som säkerhetsskyddschef. Eftersom det är en så pass liten organisation har
de haft svårt att avsätta tid och resurser att driva arbetet med informationssäkerhet.
Det saknas en struktur inom organisationen när det kommer till arbetet med
informationssäkerhet. Det finns medarbetare som är involverade i arbetet på
ett eller annat sätt men det är inte dokumenterat. Det uppges vara så att aktiviteter genomförs i samband med att nya krav eller behov uppstår, för att exemplifiera detta så fick en anställd arbeta med frågor kopplat till GDPR när
förordningen höll på att träda i kraft. Ansvaret finns inte dokumenterat och är
inte alltid förankrat hos ledningen.
Det uppges finnas ett behov av att se över organisationen, roll- och ansvarsfördelningen inom förbundet under hösten 2020 i samband med att flera personer med nyckelfunktioner slutar. Det finns exempelvis uttalat att funktionschef för administration och ekonomi ska ta ett helhetsansvar i frågan rörande
utbildning och framtagning av saknade riktlinjer inom informationssäkerhet.
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2. 1. 2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) inte har en tydlig organisation, roll- och
ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet inom förbundet. Däremot
finns det medarbetare som är involverade i arbetet på ett eller annat sätt men
att ansvaret inte finns dokumenterat. När det kommer till att tilldela nya ansvarsområden så sker det informellt.

0
0

Vidare riskerar det att bli svårare att få tid och resurser att arbeta med informationssäkerhet i samband med att flera personer med nyckelfunktioner valt
att avsluta sina anställningar hos förbundet. Det finns en risk om organisationen inte är förberedd vid en incident och man inte säkerställt att det finns
resurser för att hantera situationen.

2.2 Dokumentation
Kontrollmål 2: Finns styrande informationssäkerhetsdokument och riktlinjer
som är implementerade i verksamheten?
2.2.1 Iakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett fåtal styrande informationssäkerhetsdokument som är implementerade i verksamheten. I dagsläget saknas det en informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och instruktioner för hur
kommunalförbundet ska bedriva arbetet. Det framkom under ett intervjutillfälle att en policy för informationssäkerhet vid ett tidigare tillfälle påbörjades
men att det saknades tid att färdigställa policyn. Däremot har PwC mottagit
en IT-policy som på en väldigt övergripande nivå beskriver VSR gemensamma riktlinjer för hantering av IT. Den är reviderad och förankrad hos ledningen.
VSR har en säkerhetspolicy som beskriver att det ska finnas ett systematiskt
säkerhetsarbete, och att det innefattar att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt att det ska finnas en plan för skadeförebyggande åtgärder
såsom information, utbildning och övning med mera. Säkerhetspolicyn har
framförallt ett fokus kring förebyggande av olyckor men har i viss mån även
bäring mot informationssäkerhet. Policyn är beslutad av direktionen. Andra
aktuella dokument som har bäring mot informationssäkerhet som PwC har
fått ta del av är VSR:s rutin för arkivering, dokumenthanteringsplan 2015,
backuphantering och riktlinjer för tillämpning av EU:s dataskyddsförordning
(utkast) med tillhörande bilagor.
Det finns en övergripande dokumentstruktur för VSR:s styrdokument, såsom
ettårshjul för dokumenthantering inom vilket dokument för informationssäkerhet skulle kunna hanteras och förvaltas. Det uppges finnas ett behov från
verksamheten att ta fram en informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer och instruktioner.
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Det framgår att det finns serviceavtal med leverantörer men att det råder en
otydlighet om vilka krav som ställs på leverantörerna eftersom VSR inte genomför egna riskanalyser kopplat till informationssäkerhet. VSR gör inte heller några informationsklassificeringar. Det framgår genom intervjuer att detta
gör det svårt för verksamheten att veta vilka krav som är tillräckliga utifrån ett
informationssäkerhetsperspektiv. VSR har skrivit personuppgiftsbiträdesavtal
med leverantörer och medlemskommuner. PwC har mottagit serviceavtalet
mellan VSR och deras IT-leverantör Forss Webservice AB samt samverkansavtal med Vingåkers kommun.

2.3.1 Bedömning
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det finns
ett antal styrande dokument och riktlinjer som berör förbundets arbete med
informationssäkerhet. Det finns exempelvis dokument som en IT-policy, säkerhetspolicy, backuphantering och rutin för arkivering med flera. Sammantaget beskriver dock inte dokumentationen en enhetlig ansats om hur VSR bedriver sitt informationssäkerhetsarbete och hur det ska implementeras i verksamheten.

0
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2.3 Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
Kontrollmål 3: Finns ett /edningssystem för informationssäkerhet?

2.3.1 Iakttagelser
Det bekräftas av samtliga intervjupersoner att ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) inte finns på plats i förbundet. Som det ser ut idag finns
det inte heller någon plan att införa ett LIS, däremot uppges det pågå en dialog i ledningsgruppen för hur de på bästa sätt ska hantera området för informationssäkerhet.
En central del i införandet av ett LIS är ledningens engagemang. Det är en
förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt informationssäkerhetsarbete
i organisationen eftersom ledningen förväntas ha det yttersta ansvaret. Enligt
intervjusvar finns det en förståelse från ledningens håll att det är ett viktigt
område som behöver börja prioriteras inom förbundet. En del av informationssäkerhetsarbetet är att genomföra en systematisk kartläggning av informationstillgångar. En sådan kartläggning gjordes i samband med att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018. Den uppges i viss utsträckning ha innefattat en kartläggning över vilken information de hanterar och vart
den lagras i verksamheten. Vid tillfället togs även förslag på åtgärder fram
som inte har hunnits åtgärdas. PwC har inte mottagit VSR:s kartläggning.
Västra Sörmland Räddningstjänstförbund genomför i dagsläget inga riskanalyser eller informationsklassificeringar inom sin verksamhet. Det finns inte någon process för när, hur och varför en riskanalys ska genomföras kopplat till
informationssäkerhet. Vidare saknas även riktlinjer och en vägledning för genomförande av informationsklassificering samt vem som skall genomföra det.
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När det kommer till incidenthantering så finns det inte någon formell process
för hur rapportering och hantering av incidenter ska gå till. Incidenter som inträffar hanteras i dagsläget ad-hoc.

2.3.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det framkommit under granskningen att det saknas mycket av den dokumentation, tydliga processer, ledarskap samt ansvarsfördelning som ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kräver.
I dagsläget finns det inte ett LIS på plats, vilket även bekräftas under samtliga
intervjutillfällen som PwC haft. I dagsläget bedriver inte VSR ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete eftersom området tidigare inte varit prioriterat.

0
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2.4 Efterlevnad
Kontrollmål 4: Arbetar informationssäkerhetsorganisationen aktivt med efterlevnad av informationssäkerheten?
2. 4. 1 Iakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) saknar en uttalad organisation som
aktivt arbetar med efterlevnad av informationssäkerheten. Det är ledningen
som har det yttersta ansvaret för att det ska finnas ett informationssäkerhetsarbete på plats. Som angivet i kontrollmålet ovan så finns det en förståelse
från ledningens håll att det är ett viktigt område som behöver prioriteras inom
förbundet. I dagsläget saknas det dock en process för att sätta mål, följa upp
och utvärdera säkerhetsarbetet.
Det genomförs i viss utsträckning ett arbete med informationssäkerhet, dock
sker det högst ad-hoc och utifrån behov. Eftersom det inte finns en ansvarig
för informationssäkerhet som arbetar dedikerat med frågan samt att det saknas en del styrande informationssäkerhetsdokument med tillhörande riktlinjer
blir det svårt för förbundet att arbeta aktivt och strukturerat med efterlevnad.
Förbundet har i viss omfattning vidtagit åtgärder för att förbättra informationssäkerheten inom organisationen. Det skedde exempelvis ett arbete under
2018 när Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft med att kartlägga
förbundets informationstillgångar. Andra åtgärder som utförts är att exempelvis införa arkiveringsrutiner, rutin för diarieföring och klassificering av dokumentskåp.
2.4.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det inte
finns en fastställd informationssäkerhetsorganisation som aktivt arbetar med
frågor som rör informationssäkerhet. Eftersom det saknas ett strukturerat arbete inom området finns det inget att förhålla sig till när det kommer till efter-
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levnad. Det finns ingen process för att sätta mål, följa upp och utvärdera säkerhetsarbetet. De åtgärder som vidtagits för att förbättra informationssäkerheten sker högst ad-hoc.

2.5 Säkerhetskultur
Kontrollmål 5: Finns ett aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur
inom informationssäkerhetsområdet?
2. 5. 1 Iakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har inga generella krav på utbildning och övning inom informationssäkerhet som är obligatorisk för samtliga
förbundets medarbetare. I dagsläget finns det ingen som har det övergripande ansvaret att aktivt driva arbetet framåt med att skapa en bättre säkerhetskultur. Däremot uppges förbundet ha deltagit i en övning för uppskattningsvis 3-4 år sedan som Katrineholm och Vingåkers kommun anordnade
som delvis berörde informationssäkerhet. Det finns i dagsläget ingen inom
VSR som har ett formellt ansvar att tillhandahålla utbildning och övning med
ett fokus mot informationssäkerhet.
Inom förbundet uppges det finnas en varierad grad av säkerhetsmedvetenhet
i de olika funktionerna. I dagsläget pågår det inte ett aktivt arbete för att
främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsområdet. Däremot
har enstaka medarbetare inom förbundet fått viss utbildning inom området,
exempelvis gick en anställd MSB:s Digitala informationssäkerhetsutbildning
för alla (Disa) och kan på så vis sprida kunskap till övriga medarbetare. Detta
gjorde medarbetaren vid ett tillfälle när hen skickade ut information om nätfiske. PwC har mottagit den anställdes intyg. Ett behov har identifierats om
att flera personer inom förbundet bör genomgå samma utbildning för att höja
medvetenheten ytterligare och skapa en bättre förståelse för området. Det
uppges däremot finnas en hög medvetenhet för hantering av sekretessbelagda uppgifter.
När det kommer till utbildning av nyanställda får medarbetaren ta del av förbundets personalhandbok som innehåller förbundets IT-policy. Den nya medarbetaren genomgår inga fler utbildningar som kan associeras med informationssäkerhet.
Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetar mycket med utvärdering efter en
räddningsinsats och är vana att identifiera svagheter samt förbättringspotential i gruppen och individuellt. Det finns en vilja inom förbundet att ständigt
utvecklas. Förbundet uppges även genomföra stabsutbildningar med deras
befäl där det eventuellt kan få in ett säkerhetsperspektiv. Enligt intervjusvar
ska en utbildning- och övningsplan ses över.
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2.5.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det inte
finns ett aktivt arbete att främja en god säkerhetskultur inom förbundet. Det
genomförs inga strukturerade övnings- och utbildningsinsatser inom informationssäkerhet. Däremot har någon enstaka medvetandehöjande åtgärd vidtagits i form av utskick gällande nätfiske. Nyanställda får även ta del av förbundets IT-policy vid start av anställning.
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Det finns medarbetare inom förbundet som har en högre grad av säkerhetsmedvetenhet när det kommer till informationssäkerhet. En medarbetare har
exempelvis genomgått MSB:s informationssäkerhetsutbildning (Disa). Vidare
finns det personer som har en god förståelse för hantering av sekretessuppgifter.
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3. Bilagor
Bilaga 1 - Granskad dokumentation
Inom ramen för uppdraget har PwC tagit del av följande dokumentation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pwc

PPT organisationskarta
Tillämpningsanvisningar av attestreglemente VSR
Attestreglemente för VSR
Riktlinjer för tillämpning av EUs dataskyddsförordning (färdigt utkast)
Bilaga 8, personuppgiftsincident
PUB avtal 2018
Bilaga 6, registerutdrag
Bilaga 5, information
Bilaga 2, reg. förf
Bilaga 7, rättelse mm
Bilaga 4, samtycke
Bilaga 1, länder
Bilaga 3, PUBS avtal
Vingåkers Kommun - samverkansavtal
Forss Webservice AB
Backup
VSR Översikt IT-miljö
Verksamhetsbeskrivning
Policydokument 2020
Politiskt policydokument VSR
Säkerhetskyddschef VSR uppdragsbeskrivning
Intyg DISA
Dokumenthanteringsplan 2015 VSR
Diarieföring i w3d3
Arkivering
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Bilaga 2 - Intervjuade funktioner
Följande funktioner vid Västra Sörmlands Räddningstjänst har medverkat till
denna granskning:
•
•
•
•
•

Säkerhetsskyddschef, säkerhetsfunktionen
IT ansvarig
Räddningschef / tf. förbundschef i augusti
Förbundschef
Funktionschef med ansvar admin och ekonomi

Bilaga 3 - Revisionella bedömningsgrunder
Uppfyllt: Kontrollmålet bedöms till största delen vara uppfyllt, mindre avvikelser kan förekomma. Men verksamheten fungerar i huvudsak ändamålsenligt.
Delvis uppfyllt: Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfyllt, det finns
en större eller flera mindre avvikelser som påverkar verksamhetens ändamålsenlighet.
Inte uppfyllt: Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt. Det finns avvikelser
som måste åtgärdas snarast för att verksamheten ska fungera ändamålsenligt.
Ej bedömt: Kontrollmålet går ej att bedöma
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst förtroendevalda revisorer
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:

pwc

Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Inga väsentliga
avvikelser har
noterats.
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Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis uppfyllt
Direktionens mål
avseende ekonomi
har uppnåtts. Dock
har endast 3 av 7 mål
för verksamheten
uppnåtts.

0
0
0

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Inga väsentliga
avvikelser har
noterats.

0
0
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

•

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund
och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
"Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation ''RU Granskning av årsredovisning".
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-xx-xx och respektive
medlemskommuns fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-xx-xx för Katrineholms
kommun och 2021-XX-XX för Vingåkers kommun.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och funktionsansvarig
administration.

pwc

4

818

Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller den information som LKBR och RKRs
rekommendationer kräver. Det finns upplysningar om viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning samt upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret och efter dess slut. En utvärdering av
förbundets ekonomiska ställning finns liksom en utvärdering av mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om väsentliga personalförhållanden samt
sjukfrånvaro. Det lämnas upplysningar om förbundets förvaltning av pensionsmedel.
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning. Årets balanskravsresultat
uppgår till 323 tkr.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
lnvesteringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Årets
investeringsbudget uppgick till 2,8 mnkr att jämföra med ett utfall om 2,4 mnkr. Större
investeringar har skett i fordon.
Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.
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God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för perioden 2016-2019 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmål. Handlingsprogrammet har förlängts och
omfattar även år 2020. Ett nytt handlingsprogram för perioden 2021 - 2023 har antagits
av direktionen.
Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att de två
ekonomiska målen har uppfyllts.

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till 323 tkr.

Målet är uppnått

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Arets gjorda investeringar har
finansierats med förbundets
egna medel och följer den
investeringsplan som finns.

Målet är uppnått

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020.

pwc

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet.

Under året har VSR analyserat
och redigerat insatsstyrkans
antal beroende på händelser
vilket medfört att insatsförmågan
har ökat. Samarbetet med
RTÖG innebär att förbundet
klarar av att hantera flera
insatser samtidigt..

Målet är uppnått

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet.

VSR har inte kunnat genomföra
det förebyggande arbetet på
grund av covid-19.

Målet är inte uppnått

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i
olyckor, som föranleder
räddningsinsats.

Det förebyggande arbetet har
inte kunnat genomföras enligt
plan på grund av covid-19.

Målet är inte uppnått.

Öka verksamhetens effektivitet
och kvalitet genom samverkan
internt och externt.

Samverkan med RTÖG har ökat
verksamhetens effektivitet och
kvalitet samt medfört en ökad
trygghet och säkerhet för

Målet är uppnått.
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medlemskommunernas
invånare.
Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Utbildningar till allmänheten har
inte kunnat genomföras på
grund av covid-19.

Målet är inte uppfyllt.

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.

Samarbetet med RTÖG innebär
bättre hjälp vid lokalisering av
larmadress. Antalet avvikelser är
0.

Målet är uppfyllt.

Vid 60 procent av alla olyckor
som uppfyller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska
en första insats ske av enskilda.

Periodens utfall blev 39 procent.
Målvärdet är 60 procent.

Målet är inte uppfyllt.

Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2020. Tre av sju verksamhetsmål har uppnåtts.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga2
avvikelser noterats. Arets resultat uppgår till 323 tkr att jämföra med budgeterade 4 tkr.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Inga avvikelser mot lag och
god redovisningssed har påträffats ..

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2

pwe
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Inga väsentliga
avvikelser har
noterats.

0

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis uppfyllt
Direktionens mål
avseende ekonomi
har uppnåtts. Dock
har endast 3 av 7 mål
för verksamheten
uppnåtts.

0
0
0

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Inga väsentliga
avvikelser har
noterats.

0
0

o·
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Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer.

2021-månad-dag

Rebecka Hansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänst] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från den 8 december 2020 PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar
sig på hela eller delar av denna rapport.

pwc
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2020 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2020-01-0 I - 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2020.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som förbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att delårsbokslutet för Västra Sörmlands Räddningstjänst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Prognostiserat balanskravsresultat per 31 december uppgår till 1,0 mnkr.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

Granskning av informationssäkerhet (Bilaga 3)
Inom ramen för revisionen 2020 har PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat
huruvida direktionen säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet.
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De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys för 2020 bedömt att det finns en risk att så inte
är fallet och har därför givit PwC i uppdrag att granska området.
Efter genomförd granskning bedömer vi att direktionen för VSR inte uppfyller det som krävs för
att ha säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.
Granskningen visar att VSR saknar en tydlig och formell organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till arbetet med informationssäkerhet. I dagsläget genomförs åtgärder inom området
ad-hoc. Det finns ett antal styrdokument och riktlinjer som berör informationssäkerhet. Sammantaget beskriver det dock inte en enhetlig ansats om hur VSR bedriver sitt informationssäkerhetsarbete.
Granskningen visar att det inte finns något ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) på plats
hos VSR. Bedömningen baseras på att det saknas styrande dokument, en process, ledning och en
tydlig ansvarsfördelning inom informationssäkerhet. Det saknas en fastställd organisation som
aktivt arbetar med frågor som rör informationssäkerhet och efterlevnad. Vidare saknas det exempelvis en informationssäkerhetspolicy och en tydlig ansvarsfördelning, vilket gör det svårt att
aktivt arbeta med efterlevnad.
Det finns inget aktivt arbete inom förbundet att främja en god säkerhetskultur kopplat till informationssäkerhet. Däremot har exempelvis ett fåtal personer fått utbildning inom området samt att
medvetandehöjande åtgärd vidtagits i form av utskick gällande nätfiske.
Med anledning av granskningen rekommenderades direktionen att:
•

Utvärdera vilka krav som kan föreligga och som ställer krav på informationssäkerhet,

•

Utvärdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten,
såsom personuppgifter, verksamhetskänslig information, eller information
om samhällsviktiga verksamheter eller skyddsobjekt, samt vilka säkerhetskrav som råder samt huruvida dessa uppfylls,

•

Vidta förbättringsåtgärder i enlighet med säkerhetskrav (se även avs. LIS
nedan),

•

Utvärdera samtliga leverantörer och tredjeparter som behandlar verksamhetens uppgifter eller uppgifter som verksamheten behandlar för annans räkning, till exempel de individer eller verksamheter som VSR tillhandahåller
tjänster till,

•

Utvärdera styrdokument, riktlinjer och rutiner som saknas eller kan behöva
uppdateras,

•

Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som inkluderar

•

Upprätta en plan för införande av LIS samt för åtgärdsplan och utbildningsplan som är anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl. ledningsutbildning, utbildning av nyanställda och årlig säkerhetsutbildning och tester.
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Bokslut och årsredovisning 2020 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning
för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen?
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning
att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med
de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020. Tre av sju verksamhetsmål har uppnåtts.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Inga avvikelser mot lag och god
redovisningssed har påträffats.

Intern kontroll
Återrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.

Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbundsledningen.

Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2020 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
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Katrineholm den 12 mars 2021

Jan-Olof Blomster

Sören Ericsson

Lars F Eriksson

Ingvar Lind
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Dnrp/

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2020.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2020 är uppfyllt. Årets resultat
balanskravsresultat uppgår till 323 tkr. Det finns inte något underskott från tidigare år att
täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att de två finansiella målen har uppnåtts.
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Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2020. Av sju mål har tre uppnåtts och fyra ej uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av informationssäkerhet (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2020 (bilaga 4), samt träffar med
företrädare för direktionen och förvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma med undantag för Abdulahi Hassan som inte
deltagit i direktionens sammanträden under 2020.
Katrineholm den 12 mars 2021

Jan-Olof Blomster

Sören Ericsson

Lars F Eriksson

Ingvar Lind

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse ( nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

135
(xx)

2021-06-07

Ks §

KS 2021/265

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2020
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2020.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2020.
Beslutsunderlag
Au § 111/2021
Tjänsteutlåtande 2021-04-29
Årsredovisning 2020 för Vårdförbundet Sörmland
Missiv
Revisionsberättelse
Granskning av årsredovisning
Granskning av delårsbokslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-29
Handläggare

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

KS 2021/265

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2020

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2020.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2020.
Ärendets beredning
Förvaltningen har tagit del av revisorernas redogörelse för Vårdförbundet Sörmlands
årsredovisning för 2020.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser inte skäl till någon annan bedömning i frågan om ansvarsfrihet för
direktionen än den som revisorerna har gjort.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Årsredovisning 2020 för Vårdförbundet Sörmland
Missiv
Revisionsberättelse
Granskning av årsredovisning
Granskning av delårsbokslut
Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER
Året 2020 var året som prövade oss på alla sätt, vi kom inte undan Coronans framfart oavsett om
man var frisk, stark eller hårt prövad av livet.
Alkoholintaget bland befolkningen ökade under pandemiåret 2020, 8% dricker mer, men 35% av
unga mellan 17 och 29 dricker mindre vilket är mycket positivt (källa Systembolaget, Nordstat
2020). Försäljningen på Systembolaget ökat markant, sprit 19% mer, starköl 13% mer och vin 9%
mer. Förklaras delvis att krogdrickandet flyttat hem och införsel från utlandet nästa upphört.
Svensk forskning visar att cirka 50 000 personer har ett alkoholberoende med stor
problemtyngd, 300 000 personer har ett skadligt bruk och 200 000 personer har ett beroende
med mindre problemtyngd. Om man tittar på högkonsumenter av alkohol är 13% män och 8%
kvinnor av Sveriges befolkning. Vilket innebär att nästan en miljon svenskar har en
riskkonsumtion. Där kommer Vårdförbundet Sörmlands uppdrag in väldigt tydligt.
För Vårdförbundets verksamheter fick vi snabbt ställa om till ett nytt arbetssätt, nya rutiner i
verksamheterna samt täta kontakter med Region Sörmlands smittskydd.
För Familjerådgivningens verksamhet, beslutades om avgiftsfrihet för första besöket.
Med ofta påtvingat hemmajobb i samhället på grund av pandemin blir det större chans till
konflikter i hemmet, då ska det vara lätt att söka hjälp och vägledning genom
familjerådgivningen. Avgiftsfriheten uppmärksammades i både SVT och P4 Sörmland samt
lokalmedia.
HVB hemmet Gläntan avslutade sin verksamhet till sista december 2020.
Vårnäs behandlingshem har ställt om sin behandling efter kontakter och samarbete med
smittskyddet på Region Sörmland. Det medförde att samtliga patienter bor i enkelrum under
behandlingen. Om behovet av isolering på grund av misstänkt smitta uppstår under
behandlingstiden ska tillgången av enkelrum och följande isolering tillämpas.
Även 12 stegs behandlingen fick anpassas då mindre stegsgrupper skapades.
Vidtagna åtgärder halverade antalet patienter som kan vara i behandling på Vårnäs.
Som följd av smittskyddsåtgärderna skapades långa väntetider till behandlingen, vid årsskiftet
uppgick den till en månad.
Vårnäs behandlingshem ligger i startgroparna när så pandemiläget tillåter för snabb tillbakagång
av ordinarie verksamhet samt även utökning av behandling platserna.
Anhörigbehandlingens verksamhet har under året varit begränsad, färre utbildningar har
genomförts än normalt.
Vårdförbundets utbildning ”12 stegets lärprocesser” har under året varit vilande på grund av
pandemisituationen.
Direktionen vill speciellt tacka samtlig personal i förbundet som ställt om verksamheterna säkert
och tryggt. Detta gäller även Region Sörmlands smittskydd för de kontakter, goda råd och
anvisningar samt samarbete som präglat året.
Roger Ljunggren
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Ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Uppdrag och verksamhet
Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem sörmlandskommuner,
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker som medlemmar.
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för
gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård
och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning.
Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland.
-

ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt individuellt anpassad eftervård

-

ansvara för driften av Gläntans behandlingshem med målgruppen unga vuxna.
Behandlingen skall bedrivas enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram med en
modifierad behandlingsform anpassad efter den unga målgruppen och med inslag av
andra behandlingsmetoder

-

verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer

-

ansvara för familjerådgivningen.I familjerådgivningen ingår att bearbeta och
förebygga kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom
informations- och utbildningsinsatser

-

bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg
samt ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya
verksamheter inom förbundet med denna inriktning

Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets regi
upphörde från och med 2020-01-01 samt beslut om avveckling och nedläggning av Gläntans
behandlingshem har direktionen fattat beslut om revidering av förbundsordningen från och
med 2020-07-01 under §4 Ändamål och under §7 med anledning av att Landstinget
Sörmland bildat Region Sörmland.
Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har
att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet.
Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion,
där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. Därutöver är Region Sörmland fr o m 2014 representerad med tre
insynsråd utan beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan Vårdförbundet och
Region Sörmland. Direktionen beslutar om verksamhetsplan för styrning av verksamheten
samt följer upp verksamheten genom tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
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Direktionen har under verksamhetsåret haft sju sammanträden och två ägarmöten.

Vision
Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller
relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.

Värdegrund
Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en
beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen,
får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.
Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans
ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt
tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval.

Omvärldsanalys samt verksamhetens utveckling
Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga
upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan
utveckla som huvudman.
Vi lever i en tid som är ovanlig för oss. Det är många personer som jobbar hemifrån
eller är hemma i karantän för att motverka spridning av coronaviruset. Detta kan
innebär en påfrestning i en parrelation/familjeliv. Vi vet sedan tidigare att oro för
ekonomi, sjukdom och stress som situationen innebär påverkar hur vi har det
tillsammans. Distansarbete, avsaknad av rutiner och social kontroll är en riskfaktor för
ökat missbruk av alkohol och droger. Utan vanliga rutiner och ”social kontroll” vet vi att
den som har haft problem, lättare återfaller i gamla mönster. Forskningen visar att
ensamarbete och hemarbete har en stark koppling till skadligt bruk.
Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare
kommunikation med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även
nackdelar kan ses. En nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande
till tidigare decennier. Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger
och fler än tidigare hamnar därför i ett beroende.
Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”.
Arbetssättet och insatser utan biståndsbeslut röner allt större intresse och och ligger i linje
med förebyggande arbete enligt nya socialtjänstlagen. Vi deltar och följer utvecklingen.
Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår
fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården de erbjuds.
Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet.
5
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Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Mer än hälften av alla relationer kan
komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera ställen - ibland
tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna. Barns behov och
livssituation behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s barnkonvention.
För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Kommuninvånarna ska
informeras om familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske
kontinuerligt t.ex. genom samverkan med föräldrautbildning, familjecentralerna och
samverkan med närliggande vårdgivare. Familjerådgivningen ska kontinuerligt utveckla det
förebyggande arbetet för att ge hjälp i så tidigt skede som möjligt när behov av stöd och
rådgivning uppstår.
Allt fler använder internet och sociala medier för att skaffa sig information och för att få den
hjälp som behövs i olika frågor. Utveckling av Vårdförbundets Sörmlands hemsida och
användandet av sociala medier är hjälp i att nå ut.
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man får barn,
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn.
Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer,
där man i lugn och ro kan ta sig tid att diskutera, bearbeta och starta förändringsprocesser i
svåra och livsavgörande frågor.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Två ägarmöten har genomförts. Socialnämnderna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs kommuner
har fattat beslut om att inte längre finansiera verksamheten vid Gläntans
behandlingshem.Vid ägarmötet i mars beslutades om att godkänna föreliggande förslag om
avveckling av Gläntans behandlingshem enligt plan. Verksamheten vid Gläntan avslutades
sista juni. Personalen uppsagd och därefter har arbetet bedrivits med avveckling.
Vid ägarmötet i april månad lämnades en ekonomisk redovisning samt
verksamhetsinformation från år 2019. Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar i
budgeten för 2021 presenterades och ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa.
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Ny förbundschef för Vårdförbundet Sörmland
från och med april 2020.
Coroanpandemin och ökad smittspridning i samhället har påverkat Vårnäs behandlingshem
på flera plan. På kort tid fick Vårnäs ställa om och införa nya rutiner med anledning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen, bland annat
infördes nya rutiner inför inskrivning av patienter. Vårnäs har kunnat hålla öppet hela tiden
med halverad verksamhet, vilket medfört längre kötider. Anhörigprogrammet har fått ställa
in flera internatträffar likaså CTL utbildningen.
På förfrågan från Flens kommun har personal från Vårnäs behandlingshem samarbetat kring
öppenvården i Flens kommun i ett pilotprojekt under en övergångsperiod.
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Verksamheten vid Gläntan har under första halvåret präglats av beslutet om nedläggning av
verksamheten och stängning den 30 juni. Personalen uppsagd. Andra halvåret har inneburit
avveckling av avtal och kontrakt samt iordningställande av lokalerna innan avträdet vid
årsskiftet.
Direktionen beslutat om att första besöket hos familjerådgivare var avgiftsfritt under
perioden 1 juli – 31 december.
Familjerådgivningen har haft öppet och tagit emot fysiska besök men infört nya rutiner
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undviska smittspridning. Periodvis
har familjerådgivarna haft fler avbokningar på grund av corona. Det förebyggande arbetet
har påverkats genom att bland annat mödravården och familjecentralen ställt in fysiska
informationsträffar, vilka kommer att tas upp igen när smittspridningen minskat.
Sörmland vatten har byggt om ledningsnätet mellan Vingåker och Lyttersta och har då
anslutit Vårnäs till det kommunal vattenledningsnätet ( tidigare råvatten).
En vattenskada i källaren och i tvättstugan på Vårnäs behandlingshem har medfört ett
omfattande arbete med att iordningsställa och med oförutsedda kostnader.

Intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet
skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollens syften är att säkerställa
•
•
•
•

en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs
att verksamhetens kvalitet upprätthålls

Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/
medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport.
I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål
som angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp
och nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I
delårsrapporten görs uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om
åtgärder samt rapporterar till direktionen.
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.
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Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som
fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen
på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen
samt i upphandlingsverksamheten.
Ett kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet med syfte att verksamheten ska ha en
dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för
fortsatt kvalitetsarbete.
En internkontrollplan för 2020 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av
direktionen våren 2021.

Personal
Vid verksamhetsårets slut var 30 personer (36 personer 2019) tillsvidareanställda inom
Vårdförbundet Sörmland. Därutöver var en person vikarie som ekonomibiträde, för en
personal som är tjänstledig för heltidsstudier.
De interimsanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och tre chaufförer har arbetat vissa tider
under hela verksamhetsåret, två vikarier har arbetat vid behov som rådgivare/
behandlingsassistent och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar, sjukdom o
dyl under hela eller delar av verksamhetsåret.
Verksamhet

Antal årsanställda

Vårnäs behandlingshem

20,8

Gläntan

1,0

Familjerådgivningen

4,35 (4.75)

Vårdförbundets kansli

2,8

Summa

Kommentar
Av 30 anställda personer vid Vårdförbundet är 12 män och 18 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 52,9 år (2019: 50,6 år).
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 %
av en heltid.
Två personer har avslutat sina anställningar vid Vårnäs under verksamhetsåret – genom egna
uppsägningar, då personerna gått vidare till andra anställningar. En tjänst är återbesatt.
En snickare har varit visstidsantälld, anställningen avslutad i juni.
Sju personer har avslutat sina anställningar vid Gläntan under verksamhetsåret – uppsagda
på grund av arbetsbrist. Enhetschefen har avslutat sin anställning genom egen uppsägning.
En personal arbetar under uppsägningstiden till april 2021 då anställningen upphör.
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Förbundsgemensamma kostnader för ekonom/adminstratör belastar de olika
verksamheterna Vårnäs, Gläntan och Familjerådgivningen. Ekonom/administratör har
minskat sin tjänstgöring till 80% av en heltid under 2020.
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper.

Arbetad tid,
tim
Total
sjukfrånvaro
timmar
Total sjukfrånvaro %
Sjukfrånvaro
60 dagar eller
mer % av
total
sjukfrånvaro

Mätdatum/ Totalt
Mätperiod Helår
2020
1/1-31/12
69 030

Utfall
Kvinnor
2020
34 840

Utfall
Män
2020
34 190

Totalt
Helår
2019
77 683

Utfall
Kvinnor
2019
39 226

Utfall
män
2019
38 457

1/1-31/12

5 631

2 920

2 526

5 731

4 025

1 705

1/1-31/12

8,16%

8,38%

7,39%

7,38%

10,26%

4,43%

1/1-31/12

8,16%

49,86%

Kommentar
Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,78 procentenheter i jämförelse med 2019.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 41,7 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 8,38 % en minskning med 2,1 procentenheter - medan den för män är 7,39 % - en ökning med 3,95 procentenheter - i jämförelse med 2019.
Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor betydelse för utfallet.
Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal som varit sjukskriven och i förebyggande syfte.
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden.
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet - kansli och ledning
Verksamhetschefen har deltagit i chefscoaching.
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Familjerådgivning
Personalgruppen har haft extern handledning en gång i månaden.
Hela personalgruppen har varit anmäld till Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivares (KRF) 3 studiedagar i Stockholm 2020 men som blev inställd på grund av Corona.
Även den inplanerade regiongemensamma träffen för hela personalgruppen i Västerås har
blivit inställd och framflyttad till augusti 2021.
Vårnäs
Samtliga medarbetare har under 2020 haft gemensam handledning, verksamhetschef och
programledare undantagna. Samtlig behandlingspersonal har deltagit i en MI-utbildning.
På grund av pandemin så var det inte möjligt att genomföra HLR, hot och våldsutbildning
eller utbildning iHBTQ-frågor. De utbildningsinsatserna kommer att planeras in så snart
pandemiläget ändras.
Gläntan
Enhetschefen för Gläntan/Familjerådgivningen har genomfört Sobonas ledarskapsprogram.
En behandlare har påbörjat och deltar i utbildning till Alkohol- och drogterapeut.
Två medarbetare har deltagit i arbetsmiljöutbildning anordnad av Sobona.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen.
Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid
möten - två under våren och två under hösten.
Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.

Rehabiliteringsarbetets utveckling
Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälsovården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie
sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell
under verksamhetsåret.
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på
grund av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att
delta vid olika former av sammankomster för personalen.

10
852

Förebyggande personalhälsovård
Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor
per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym
eller liknande.
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälsovårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete.

Framtid
Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans
är dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.
Vårnäs behandlingshems öppet intag för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner
och Region Sörmland. Tillströmningen av patienter har minskat under 2020 jämfört med
2019 på grund av coronapandemin, som satt begränsningar utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska smittspridningen.
Efter pandemin - Direktionen har gett ett uppdrag till verksamheten att se över personella
och ekonomiska förutsättningar för en verksamhetsanpassning till en situation med ett
markant ökat inflöde av patiernter.
Inför 2021 har vi fått tilldelning av ramavtal från Kommentus och Östergötland. Vi väntar
besked från Örebro. Sedan tidigare har vi avtal med Kriminalvården och Uppsala och
Enköping.
På sikt är arbetet med att utöka antalet medlemskommuner i det öppna intaget
betydelsefullt för verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.
Vårnäs samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner.
Vårnäs har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för
att stärka banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem har för avsikt att medverka i mässor
och liknande under året.
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Örebro och Västerås familjerådgivningar, en träff
planerade under året där även erfarenhetsutbyte och chefssamverkan kommer att ske.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Stoppverksamheten och Relationsvåldsteamet.
En kommunikationsplan för förebyggande verksamhet ska upprättas under 2021, så att
samtliga medlemskommuner ingår som en naturlig del i det dagliga familjerådgivningsarbetet.
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Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland
fortsätter, såväl på tjäntemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att
Vårdförbundet Sörmland på sikt ska få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka
förbundets ställning i framtiden.
Vårnäs har ett eget reningsverk. Förändrade miljökrav är att vänta i framtiden. En konsult
kommer att anlitas för att undersöka förutsättningarna för anslutning till det kommunala
avloppsnätet.

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Verksamheterna i Vårdförbundet Sörmland har arbetat med de olika målområdena och
bidragit på olika sätt till måluppfyllelse. Coronapandemin har försvårat uppdraget genom att
vi inte kunna ta emot patienter på Vårnäs behandlingshem som planerat. Vidare har
oförutsedda underhållskostnader för fastigheten tillkommit. Till följd av pandemin utökade
regeringen stöd till arbetsgivare genom ersättning för sjuklönekostander.
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i
verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt.
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2020 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2019-2021) i genomsnitt
skall uppgå till lägst ca 11 Mkr.
Verksamhetsårets positiva resultat om 3 375 tkr innebär att det första resultatmålet har
uppfyllts.
Förbundets resultat är positivt med 3 360 tkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: 15 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 3 375 tkr
Balanskravsresultat: 3 375 tkr
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 22 Mkr, vilket innebär att den
treåriga (2019-2021) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det
redovisade året.
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare kan vara
uppstartskostnader av nya verksamhetsområden.
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.
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Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den
berör hela samhällslivet.

Årets resultat
Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 3,4 Mkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 3,7 Mkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 27,8 Mkr (31,2 Mkr)
samt av vårdavgifter och övriga intäkter med 5,9 Mkr (8,9 Mkr).
Den totala intäkten på 33,7 Mkr är cirka 5,0 Mkr lägre än den budgeterade (38,5 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
30,0 Mkr, vilket är ca 8,43 Mkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten (38,4
Mkr).
Avskrivningar har gjorts med ca 800 tkr.
Årets positiva verksamhetsresultat på 3,4 Mkr avviker från budgeterat resultat (+ 839 tkr)
med 2,5 Mkr.
Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en
minskning med 0,63 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 0,94
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn.
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från
5,76 patienter per vårddygn föregående år till 3,58 patienter per vårdygn under 2020.
Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk
balans uppfylls.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk
Ökat missbruk,
volymökningar

Orsak
Konsekvenser av
pandemin.
Distansarbetets
avsaknad av rutiner
och social kontroll
ökar risken för
alkoholproblem. Utan
vanliga rutiner och
”social kontroll”
Bristande samverkan

Möjliga konsekvenser
Ökade kötider

Hantering
Plan
för
omhändertagande av
ökade volymer efter
pandemin

Höga kostnader,
bristfällit vårdkedja.

Ökade
relationsproblem

Konsekvernser av
pandemin, hemarbete

Längre väntetider

Färre externa
placeringar

Frånvaro av ramavtal

Vi når inte upp till
budgetmål

Informationsinsatser
Vårnäs
Planerad
kommunikationsplan,
Chefsutbldning Region
Sörmland
Kommunikationsplan
Informationsinsatser
Familjerådgivningen
Göra oss attraktiva i
upphandlingar

Ineffektiv
missbrukarvård
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Bristande samsyn

Personalomsättning i
medlemskommunerna

Brister i vårdkedjan

Oförutsedda
underhållskostnader

Dålda fel, ej kända

Ökade kostnader

Skickat inbjudan till
CTL utbildning till
samtliga medlemskommuner
Plan för underhåll,
avsättning
underhållsfond

Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår orealiserade vinster m m
Resultat efter balanskravsjustering

Not
3

2020-12-31
3 360
15
3 375

2019-12-31
3 118
- 1 038
2 080

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse
Enligt rekommendation nr 15 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning
lämnas om pensionsförpliktelse.
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring genom
särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars anställning
upphört före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna försäkring.
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej uppnått
pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då heller
inte av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två
individer, redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 589 tkr inklusive
löneskatt.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 57 tkr inklusive
löneskatt.
För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet PAKFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP.
Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09 uppgår
till 1 488 tkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning jämfört med föregående år
(1 349 tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2020 visas i
driftredovisningen.
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Driftredovisning (tkr)
Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.
Periodens förbundsgemensamma kostnader fördelas på verksamheterna med dess
respektive storlek (budgetomslutning) som grund för berräkningen.
Den förbundsgemensamma konstnaden fördelas på de tre kärnverksamheterna Vårnäs
behandlingshem (62%), familjerådgivningen (13%) samt Gläntans behandlingshem (25%).
Från juli månad tar vi hänsyn varje månad till hur stor del som ska fördelas på Gläntan. Ny
fördelning när det blir nytt verksamhets år.
Förbundsgemensamma kostnaderna under året uppgår till 4 579 tkr.
Verksamhetsområde
Vårnäs behandlingshem
Familjerådgivning
Gläntans behandlingshem
Summa totalt

Intäkter
22 628
4 919
5 949
33 496

Kostnader
20 400
4 088
5 648
30 136

Nettoresultat
2 228
831
301
3 360

Redovisat
resultat 2019
+600
+377
+1 768
+2 745

Kommentar
Vårnäs behandlingshem
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs- omfattande avgiftning, primärbehandling samt
förlängd behanding för både kvinnor och män redovisar tillsamman ett ekonomiskt
överskott, 2 228 tkr inklusive avskrivningar för året. Halvvägshusen för kvinnnor och män
redovisar ett överskott med 262 609 tkr. Den genomsnittliga patientbeläggningen under året
uppgift till 3,58 patiernter per vårddygn,vilket är 2,42 patienter lägare än planeringstalet i
budget.
Familjerådgivningen
Verksamheten har ett överskott med 831 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än
budgeterat på grund av vakant del av tjänst samt tjänstledighet för deltidsstudier.
Första besöket hos familjerådgivare har varit avgiftfritt under perioden 1 juli – 31 dec.
Gläntans behandlingshem
Verksamheten redovisar ett positivt resultat med 301 tkr. Det kvarstår kostnader som
kommer att belasta Vårdförbundet Sörmland 2021.
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Underhåll 2020
Investeringsredovisning (tkr)
Planerade projekt
Hvh byte av panel, fönster, dörrar, oplanerade tillkommande kostnader
Dörrar KFH-huset, kansliet bytas - klart

Underhåll
Vårnäs tvätt av fasader, uppskjutet
Vårnäs intro, renovering toaletter/duschar uppskjutet
Tillkommande projekt
Vattenskada tvättstugan

Budget
0

Redovisning
383

Differens
-383

60
240

0
0

+60
+240

0

122

-122

Kommande projekt - planerat underhåll för 2021
Oförutsedda skador upptäcka i samband med byte av panel och fönster på Hvh, vilket
medfört ett mer omfattande arbete med ytterligare kostnader.
Fasadmålning och tvätt av huvudbyggnaden och Hvh planeras under 2021, eventuellt måste
arbetet delas upp på två år. Anbud tas in under våren 2021.
Ny ventilation till Hvh män uppskjutet men planeras in utifrån ekonomiskt läge.
Planera in byte av värmepumparna, installerades 2004. Förväntad livslängd är snart
förbrukad.
Föråldrat vatten- och avloppsledninssystem. Ta in konsult för översyn samt undersöka
möjligheterna att eventuellt ansluta till det kommunala avloppet i samband med att man
drar nya ledningar. Ökade miljökrav.
Vi ämnar skapa en investeringsfond till kommande utgifter och investeringar i fastigheter.
Målet 2 milj kronr 2021. Löpande avstämningar kommer att ske i samband med
tertialrapport.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Resultaträkning
Redovisning i tkr
Verksamhetens intäkter
*Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
**Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Orealiserade vinster
Resultat

Not
1
4
2

8

År 2020
5 904

År 2019
8 901

-29 140
-801
-24 037
27 769
78
-435
-15
3 360

-37 456
-884
-29 439
31 238
324
-42
1 038
3 118

Kommentar:
*Varav revisionskostnader 115 tkr för den finansiella revisionen.
** Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen på Vårnäs och Gläntan och för familjerådgivning.
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling
på Vårnäs som för 2020 uppgår till 2 395 tkr.

Balansräkning (tkr)
Redovisning i tkr

Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4
5

7 346
562
7 908

8 199
513
8 712

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

6
6
7
7

38
1 400
14 227
6 709
22 374

29
2 450
13 458
5 697
21 634

30 282

30 346

22 053
3 360

18 693
3 118

TILGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
-därav årets resultat

8
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Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtaganden
Summa

8 229
8 229

11 653
11 653

30 282

30 346

Inga

Inga

488
118
159
765

474
115
341
930

10

Kassaflödesrapport (tkr)
Redovisning i tkr
Den löpande verksamheten
Periodens resultat
Justeringar för avskrivningar
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster

2020-12-31

2019-12-31

3 360
801
0

3 118
884
0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning-/minskning- kortfristiga skulder
Medel för den löpande verksamheten

4 161

4 002

1 049
-9
-3 425
1 776

-955
14
983
4 044

0
-49
53

-1 354

4

-1 357

0
0
0
0

0
0
0
0

1 780
19 155
20 935

2 687
16 468
19 155

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningskostnader
Försäljning av materiella anläggningskostnader
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nya lån
Amortering av skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början (inkl kortfr plac)
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr placer)

-3
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Noter till Resultaträkning och Balansräkning (tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader:
Intäkter i tkr
Vårdavgifter
Övrigt*
Summa

2020
3 979
1 925
5 904

2019
*7 232
** 1 669
8 901

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader
Summa

2020
21 600
2 965
271
4 304
29 140

2019
27 618
***3 342
468
6 028
37 456

*Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget och
samtal vid familjerådgivningen.
*** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftskostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hyreskostnader för Gläntan och familjerådgivningen.
**Övriga intäkter (kr)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling – Gnesta,
Nyköping, Oxelösund, Trosa
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Förs/avverkn skog
Övrigt (återbetalning SPP 238 121)
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms (Ludvika)
Arbetsförmedlingen (lönebidrag)
CTL-utbildning
Konsultation
Försäljning inv./transportmedel
Sjuklöneersättning
Summa

270 118
0

313 815
289 000

184 444
43 990
5 500
8 500
42 836
178 159
7 200
17 970
613 688
32 500
170 583
42 332
307 153
1 925

235 253
35 713
5 500
8 500
10 769
272 056
7 200
16 320
407 930
67 000
0
0
0
1 669

Not 2
Anslag från medlemskommuner och Region Sörmland
Kommun/regionanslag
Anslag från medlemskommuner
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Region Sörmland
Summa

2020 (tkr)

2019 (tkr)

14 069
2 188
3 462
4 754
912
2 383
27 768

16 401
2 638
3 440
5 485
926
2 348
31 238

Not 3
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Redovisat resultat enligt RR

2020
3 360

2019
3 118

Verksamhetens resultat före finansiella poster: 2 989 tkr
Not 4
Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

2020
19 062
0
-124
18 938

2019
17 770
1 292

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-11 595
-540
124
-12 011
6 927

-11 039
-556

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

2 772
0
-487
2 285

2 710
62

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerande avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa Materiella anläggningstillgångar

-2 041
-153
327
-1 867
419
7 346

-1 713
-328

2020
562
562

2019
513
513

2020
179
1 221
38
1 438

2019
522
1 928
29
2 479

19 062

7 467

2 772

-2 041
731
8 199

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningskostnader
Not 6

Kortfristiga fordringar (tkr)
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa
Not 7 Likvida medel

Belopp i kr
Kassa
Bank
Summa

2020
30
6 679
6 709

2019
25
5 672
5 697

20
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Kortfristiga placeringar
*Aktieobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadsobligationsfond
Depåkonto
Orealiserade vinster
Summa

500
2 637
9 908
0
1 182
14 227

3 470
942
7 030
818
1 198
13 458

*Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.
Not 8
Eget kapital
Det egna kapitalet för 2019 uppgick till 18 693 tkr i årsbokslutet (utgående balans).
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 3 360 tkr, vilket innebär
att det egna kapitalet uppgår till 22 053 tkr vid delårets slut.

Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2020
18 693
3 360
22 053

2019
15 575
3 118
18 693

2020
797
290
317
5 939
886
8 229

2019
1 046
419
554
7 917
1 718
11 654

Not 9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetald intäkt*
Övrigt
Summa

* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.
Not 10

Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2020-12 till 2020-12 till 606 tkr.

Leasingavtal
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal med löptid > 3 år
föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter
Inventarier
Totalt

Inom 5 år
159
159

Efter 5 år
0
0

21
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2019 redovisas.
Årsredovisningen är uppställd och anpassad till den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- och
balansräkning per den 2020-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till verkligt
värde.
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter.
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall.
Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen
i enlighet med Kommunala Redovisningslagen - KRL.
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt
basbelopp klassificeras som inventarier.
Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år
redovisas som en driftkostnad.
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Sex år i sammandrag (tkr)
Intäkter
Kostnader
Tillgångar 31/12
Finansnetto
Avskrivningar
Årets resultat
Nettoinvesteringar
Pensionsskuld
(Inklusive löneskatt)
Eget kapital
Nyckeltal
Soliditet

2015
33 253
31 403
23 703
349
1 017
1 181
1 668
1 717

2016
35 751
33 750
24 512
81
1 000
1 082
2 220
616

2017
36 770
34 606
26 442
81
842
1 374
454
593

2018
26 111
35 682
26 086
113
898
-196
748
560

2019
40 139
37 456
29 896
1 319
884
3 118
1 354
589

2020
33 672
29 140
30 282
-371
801
3 360
0
606

13 315

14 397

15 771

15 575

18 693

22 053

56%

59%

60%

59%

63%

73%

Soliditet är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den
långsiktigta finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet.
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REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets kansli
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner.
Förbundsdirektionen ska fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa
upp att dessa uppfylls.
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt
om frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, ska årligen ske under april
månad.
Direktionen ska förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god
ekonomisk hushållning.
Vårdförbundets kansli
Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen har det verkställande ansvaret för hela verksamheten och för familjerådgiv-ningen.
Verksamhetsansvaret för Vårnäs behandlingshem har delegerats till verksamhets-chefen.
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens
uppdrag och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och
reglemente.

Uppföljning av mål för 2020
Uppföljning av finansiella mål
Status

Finansiella mål
Att under 2020 uppnå ett positivt resultat
med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2020 och 2021
fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.

Kommentar
Verksamhetens positiva resultat
om 3 360 tkr innebär att målet
uppfylls. Resultaten motsvarar
10% av omsättningen.

Det egna kapitalet skall under planperioden
2019 - 2021 ej understiga 11 mkr.

Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 22 053 tkr för året.

Uppföljning av de finansiella målen sker i årsredovisningn och i delårsrapporten
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Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål
Vårdförbundet Sörmlands arbete med
kvalitetslednings-systemet för hela verksamheten
ska alltid vara uppdaterat.

Samtilga verksamhter ska utbildas i HBTQ-frågor
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland ska tillämpa evidensbaserad praktik.

Kommentar
Kvalitetsledningssystemet med
tillhörande rutiner är reviderat för
Vårnäs behandlingshem. Arbete
kvarstår med uppdatering av
kvalitetsledninssystemet för
familjerådgivningen.
Familjerådgivarna är HBTQ-certifierade. Övrig personal ska utbildas.
Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är evidensbaserad.
Familjerådgivarna är utbildade i
Emotionellt Fokuserad Terapi
(EFT), metoden är evidensbaserad.

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen.

Uppföljning av miljömål
Status

Verksamhetsmål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar
utveckling och ekologisk balans genom att
begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande
enligt de miljölagar som finns.
-Nya leasingbilar bör ha mindre koloxidutsläpp än
nuvarande
-Rengöringsmedle ska vara miljömärkta
-All belysning i verksamhterna ska ha ledlampor

Kommentar
Rengöringsmedel som används är
miljömärkta. Samtliga lampor som
används är ledlampor. Allt avfall i
förbundets verksamheter
källsorteras.

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen

Vårnäs behandlingshem
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en
primärbehandling som innehåller flera delar.
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,0
rådgivare, 2,0 samordnare, 2,0 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och
städpersonal. Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har två
rådgivare slutat för att gå till öppenvården i en av våra medlemskommuner. Till en av
tjänsterna har vi rekryterat en välutbildad rådgivare till en tillsvidareanställning. Till den
andra tjänsten har vi löst tillsättning inom ramen för befintliga personalresurser.
Primärbehandlingen vid Vårnäs har under året haft en genomsnittsbeläggning på 15,08
patienter per vårddygn, varav 0,94 är patienter som placerarats av externa uppdragsgivare.
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(2019: 22,43 patienter per vårddygn, varav externt placerade 1,1 patienter per vårddygn).
Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen för män och kvinnor uppgår till
patienter 3,58 per vårddygn, vilket är lägre i jämförelse med samma period 2019 (5,76).
Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” - Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårnäs har ramavtal med Kriminalvården, Enköpings
kommun samt Uppsala kommun. Målsättningen att hjälpsökande som ringer till Vårnäs,
skall få en tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har inte uppfyllts under
året. Vårnäs behandlingshem har med anledning av pandemin inte haft tillgång deltagande
vid olika evenemang i och utanför våra medlemskommuner.
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under
2020, dock med ett uppehåll på tre månader mitt i pandemin, för samtliga medarbetare.
Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har normal möjlighet att bjuda in anhöriga till
anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en
månad senare. Det har under 2020 genomförts anhörigprogram vid 4 tillfällen med
sammanlagt 21 deltagare. Anhöriga är en relativt svårrekryterad grupp, anhöriga blir inte
sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt från sina arbeten mm för att kunna delta.
Responsen från deltagarna är dock mycket positiv och ett kontinuerligt arbete med att öka
deltagandet pågår.
Under 2020 har vi inte kunnat erbjuda den möjligheten till informationsträffar med
presumtiva patienter i erforderlig utsträckning på grund av restriktioner. Vårnäs har dock
fortsatt ha kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail,
nyhetsbrev, telefonsamtal och i en ökande omfattning via Teams, Skype eller Zoom.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den
vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän
rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
Årets återvändardag ställdes in med hänvisning till den pågpende pandemin.
Inga informationsträffar har kunnat hållas med hänvisning till den pågående pandemin.
Under merparten av 2020 har personal från Vårnäs behandlingshem på uppdrag av Flens
kommun drivit öppenvården Nova. I samband med en akut personalbrist ställde
Socialtjänsten, Flens kommun, frågan till Vårdförbundet Sörmland och Vårnäs
behandlingshem om vår verksamhet kunde bistå under en övergångsperiod tills Flen kunde
få egen personal på plats. Man konstaterade att målgruppen är känslig för stora förändringar
och att behovet av en fungerande öppenvård är stort. Personal från Vårnäs har under våren,
sommaren och hösten ansvarat för kommunens öppenvård två förmiddagar i veckan.
Insatsen har reglerats i avtal mellan parterna.

Kvalitetsutveckling på Vårnäs
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa föreskrifter
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ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och inom
Vårdförbundet Sörmland.
Kvalitetsledningssystemet har reviderats under 2020 och kommer att revideras under
februari månad 2021.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
verksamhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid
arbetsplatsträffar.

Uppföljning av Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål

Sörmlänningar med missbruksproblem skall
enkelt och snabbt själva kunna söka och få hjälp
för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett
komplement till annan vård på hemmaplan för
Sörmlands kommuner

Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser
externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv
bevakning och deltagande i
anbudsupphandlingar gällande
tolvstegsbehandling och behandling i
halvvägshus, med presumtiva avtalspartners
inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom
offensivare informationsinsatser/
marknadsföringsinsatser riktade till andra
möjliga kunder/uppdragsgivare.

Kommentar
Genom öppet intag går det enkelt
och snabbt att söka och få hjälp,
genomsnittlig kötid under 2020
uppgick till 16,25 dagar. Restriktioner i samband med covidpandemin har inneburit att vi skriver in
färre i behandlingen för att kunna
möjliggöra social distansering via
enkelrumsboende. Köerna ökar
därmed till följd av minskad tillgång
till sängplatser
Pandemin har medfört restriktioner som i sin tur påverkat vår
möjlighet att skriva in i normal
omfattning. Dessutom har förfrågningarna minskat avsevärt.
Endast Kriminalvården har placerat i normal omfattning under
året. Vi har dock säkrat upp den
externa verksamheten efter pandemin då vi fått tilldelning i två
stora upphandlingar, dels Linköping/Norrköping med omgivande
kommuner och dels SKR Kommentus upphandling. Upphandlingarna är på sikt väldigt viktiga
för oss. Vi kommer under våren
2021 dessutom tacka ja till Kriminalvårdens erbjudande om en
tvåårig förlängning på befintligt
avtal. Vi har sedan tidigare ramavtal med Uppsala och Enköping.
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Uppföljning av inriktningsmål sker i årsredovisningen

Uppföljning av verksamhetsmål
Status

Verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom
uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande
drogfrihet samt vara aktiva i självhjälpsgrupper två
år efter avslutad behandling.

Öka informationen och marknadsföringen mot
medlemskommuner och externa köpare. Minst fem
större
informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per
år.

Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda
samtliga patienter som genomför primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät
med frågeställningar som mäter hur nöjd patienten
är med behandlingens olika delar. Att det samlade
resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till
minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.

Öka kompetensen hos vårdgivande personal.

Kommentar
Uppföljning sker varje år av ett
urval patienter. Var femte patient
väljs ut som genomgått
primärbehandlingen. 73,5% av de
som svarat (34 kontaktade) är
samtliga fortfarande i kontakt med
självhjälpsgrupper.
Mässor, informationsbesök i kommunerna samt informationsbesök
och genomförandet av egna evenemang har fått ställas in med hänvisning till pandemin. Genom Facebook har Vårnäs dock fortsatt nå
ut till allmänheten med information och kommer att fortsätta att
utveckla information genom sociala medier. Förbundschefen leder
arbetet med översyn av befintliga
marknadsföringskanaler. Ett led i
detta är framtagandet av ny kommunikationsplan.
93 % av de som svarat är nöjda
med behandlingen jämfört med
93% vid 2019.

195 patienter skrevs in under 2020.
Under året har 85 oplanerade utskrivningar förekommit (44%), 52
på introduktionsavdelningen och
33 på primärbehandlingen jämfört
med 115 oplanerade utskrivningar
under 2019. Detta är mot bakgrund
mot en markant minskad inskrivning en negativ utveckling. Dropouts ökar med 2%.
En rådgivare har under verksamhetsåret avslutat sin folkhögskoleutbildning till behandlingspedagog
med inriktning mot tolvstegsbehandling, en rådgivare har avslutat
sin utbildning till alkohol- och drog-
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terapeut. Samtliga rådgivare är certifierade i tolvstegsprogrammets
läroprocesser.
Under året har arbetsmiljöprojektet Sunt Arbetsliv startat och
flera av de inledande momenten
har inneburit arbetsmiljöutbildning
för samtlig personal.

Uppföljning av verksamhetsmålsen sker i årsredovisning och delårsredovisning

Styrmått och uppföljning
Styrmått
Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år
Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 patienter/dygn
Väntetid för inskrivning, max 14 dagar
Andelen nöjda patienter/beställare, minst 75%
Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år
Kostnad för investering i lokaler, minst 3% av omsättning
Kostnad för kompetensutveckling, minst 1% av omsättning
Minst 20 timmars handledning/år

Utfall 2020
5516
15,06
16,25
92,2%
159
4,14%
0,8%
12 tim

Utfall 2019
7616
22,43
9,25
93%
150
40%
1,4%
27 tim

Kommentar:
Under 2020 skrevs 195 patienter in i verksamheten vilket är knappt två tredjedelar mot ett
normalt år. Trots det har vi genomfört fler avgiftningar i år än vi gör år då vi har normal
beläggning. Vi har genomfört 159 avgiftningar vilket innebär att 81% av de inskrivna
patienterna har varit i behöv av medicinskt stödd avgiftning. Detta är en 30%-ig ökning mot
våra föregående år då andelen legat närmast konstant runt ca 50%.
Att andelen avgiftningar i relation till inskrivningar är så iögonfallande hög i år i jämförelse
med föregående år torde åtminstone delvis kunna förklaras med de långa kötiderna till följd
av Covid-19. Med lång kötid följer ett ökat antal återbud eller personer som helt uteblir från
sin bokade tid. Vi har i samband med ovanligt många återbud varit tvungna att jobba aktivt
med kölistan. Många fler har ringts in eller erbjudits tid i mycket nära anslutning till sin
tidsbokning – trots lång kötid i den reguljära listan. Möjligen har fler därför kommit in i
mycket dåligt skick, i behov av medicinskt stödd avgiftning.
Kostnaden för investering i lokaler avser reparation och underhåll.Utfallet för 2019 är ett
annat styrmått, procent av den totala fastighetskostnaden.
Uppföljning av styrmåtten sker varje kvartal.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna. 76,36 kr
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Uppföljning av verksamhetsmått sker i årsredovisningen

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått
Kommentar
Målsättningen är att alla patienter skall beredas Den genomsnittliga väntetiden unplats inom två veckor från kontakten.
der året har uppgått till 16,25 dagar.
Enskilda presumtiva patienter och dem
2020 har vi inte kunnat erbjuda
närstående personer skall alltid erbjudas
den möjligheten med hänvisning
möjlighet till ett informationsmöte med
till restriktioner med anledning
behandlingspersonal innan ställning tas till
av pandemin. I praktiken har det
inskrivning
inneburit att telefonsamtal med
anhöriga och presumtiva patienter har ökat markant under perioden och mer eller mindre fått
ersätta fysiska informationsmöten. Inskrivning till Vårnäs behandlingshem görs alltid av legitimerad sjuksköterska och behandlingen inleds alltid på introduktionsavdelningen.
Samtliga rådgivare uppfyller kunskapskraven för
certifiering av 12-stegsbehandlingens
lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra patienterna
en god professionalitet i behandlingen på
Vårnäs.
Patienterna på Vårnäs erbjuds en näringsriktig
och fullgod kost i form av frukost, lunch och
kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång
till frukt/mellanmål i syfte att stimulera
tillfrisknandeprocessen.
Lokalerna på Vårnäs erbjuder och tillhandahåller
en god standard, vilket bl a säkerställs genom att
de årligen planerade förbättringsåtgärderna
genomförs.

Under året har en stor insats
lagts på att färdigställa renoveringsarbetet med männens hus i
den förlängda behandlingen.

Uppföljning av kvalitets- och servicemått sker i årsredovisningen
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Öppet intag 2020 – utfall och budget
Kommun

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 245
336
1 278
613

Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen

Totalt öppna intaget

7 300

Nyttjade
vårddygn 2020
2 322
998
279
947
627

5 173

Procentuellt
nyttjande 2020
61 %
80 %
83 %
74 %
103 %

71 %

Mernyttjade
vårddygn
0
0
0
0
14

14

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 2 023 kronor.
Merutnyttjade vårddygn
Kommun
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Totalt

Mernyttjade vårddygn 2019
0
200
815
0
119
1 134

Mernyttjade
vårddygn 2020
0
14
0
0
0
14

Avgift för mernyttjade vårddygn
0
2240
0
0
0
2240 kr jämfört med 181 440 kr
(2019)

Kommentar: Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har minskat sedan
föregående år, från 22,43 patienter per vårddygn 2019 till 15,08 patienter per vårddygn
2020.
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet
uppnåddes ej. Det är främst externa patientunderlaget som minskat.
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2020 började väldigt bra med en hög beläggning. Vi kunde konstatera att de kommuner,
Strängnäs och Eskilstuna som året innan underutnyttjat sina tilldelade platser kommit starkt
under januari och februari och en bit in i mars. De låg då på en 95-98% beläggning. Vi kunde
då konstatera att informationskampanjerna mot de båda kommunerna hade burit frukt.
Sedan kom covid.
Den enskilt största orsaken till den markant minskade beläggningen är de restriktioner som
infördes i smittskyddshänseende i samband med covidpandemin. Vi införde en rad regler
som skulle främja social distansering. En viktig del i detta var att alla skulle ha eget rum.
Detta innebar att vi närmast halverade de tillgängliga vårdplatserna. Sett till denna
omständighet kan vi ändå konstatera att medlemskommunerna väl har nyttjat sina
vårdplatser. Eskilstuna som ligger lägst med sina 61% nyttjar med andra ord nästan exakt så
mycket som vi kan erbjuda för tillfället.

Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
Externa uppdragsgivare
Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga
Totalt externa
Totalt Hvh

2020

2019

172
159
0
11
144
1308

258
182
49
81
570
2101

Budgeterat vårddygn
år 2020

1095
2190

Kommentar
Under 2020 har andelen externa placeringar minskat till 0,94 jämfört med föregående år
(1,57). Budgeten för externa placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen på Hvh för män och kvinnor har
minskat. Genomsnittsbeläggningen under året har varit 3,58 patienter jämfört med 5,76
patienter per vårddygn 2019. Budgetmålet för 2020 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och
uppnåddes ej. Fördelningen är 28 % kvinnor och 72 % män
Enstaka patienter betalar sin behandling själv. Under 2020 har två personer betalat sin
behandling med privata medel.
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Familjerådgivning
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st).
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.
Familjerådgivningen bemannas av 4,35 (4,75) familjerådgivre och 0,20 enhetschef till och
med den 31 maj. Därefter ligger chefsansvareet på förbundschefen.
Familjerådgivningens uppgift är:
- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och
information om samlevnadsfrågor.
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.
Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma
föräldraansvaret för barnen.
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för
verksamheten.
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Familjerådgivarna är tillgängliga för personer från andra språk- och kulturområden men
upplever att det finns begränsningar att arbeta med parrelationer (terapi) genom tolk. Det
finns också kulturella hinder för personer från olika länder att söka till familjerådgivningen.
De har egna väl uppbygda stödfunktioner till par som behöver råd och hjälp i parrelationen.
Det är mycket ovanligt att båda personerna i ett par är födda utomlands. Vanligtvis är en
part i parförhållandet född i Sverige och den andra parten född i ett annat land. Av
årsstatistiken framgår att 8,6 % av de besökande till familjerådgivningen är födda i Europa
eller utom Europa, övriga besökande är födda i Sverige.
Tre av fem familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare.

Utåtriktad verksamhet
I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i
samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om
samlevnadsfrågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten
kan variera över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för
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samtal. Under 2020 har många externa informationsträffar blivit inställda på grund av
coronapandemin.
•
•
•
•
•
•

Information Familjecentralen Vårdcentralen City, Eskilstuna vid ett tillfälle.
Föräldragrupp på Familjecentralen Strängnäs vid ett tillfälle.
Stopp-möten (samverkansgrupp, våld i nära relation) vid ett tillfälle.
Informationsträff med Familjerätten i Strängnäs.
Informationsträff med politiker i Strängnäs
Information anhörigdagar på Vårnäs behandlingshem. Familjerådgivare har informerat vid två tillfällen.

Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål
Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och
minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp
med att bearbeta konflikter i nära familje- och
parrelationer och vid separationer, oberoende av de
sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet
eller sexuella läggning

I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget
att beakta deras perspektiv i
samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att
uppmärksamma barn i våldsrelaterade relationer
och i styvfamiljer.

Kommentar
Samtal erbjuds till alla som vill ha
en tid oberoende av ekonomisk
ställning, etnisk tillhörighet eller
sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom
swish eller med faktura. Under
andra halvåret 2020 har första besöket hos familjerådgivare varit avgiftsfritt. Tillgång till tolk finns vid
behov. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och familjecentraler.
Barnperspektivet kommer alltid i
första hand. Om det är ont om tider prioriteras familjer där det
finns barn. 63,2 % av paren, som
besvarat brukarundersökningen
2020 har hemmavarande barn
under 18 år. Antal barn under 18
år: 530 hemmavarande, 34 umgängesbarn, och 155 växelvis boende.

Uppföljning av verksamhetsmål
Status

Verksamhetsmål
Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras
livssituation, gällande relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.

Kommentar
Målet är ej mätt. Ingen
dokumentation på familjerådgivningen. Brukarundersökning
genomförd under okt/nov 2020.
95% svarar Ja eller Ja delvis, att
dagens samtal kommer att vara till
hjäp för paret att hantera de
problem de sökt för.
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Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i
kontakten med familje-rådgivningen.

Fortsatt samverkan med mödravård samt familjeoch barnavårdscentraler

Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt med rådgivning.

76% av de som besvarat
brukarundersökningen tycker att
de pratat om rätt saker vid besöket
hos familjerådgivare.
Brukarundersökning genomförd
under oktober/november 2020.
95% svarar att de kan tänka sig att
rekommendera andra att söka
familjerådgivningen.
Familjerådgivarna har deltagit i
föräldrautbildning på
familjecentraler, mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC). Flera
samverkanspartner har ställt in
gemensamma fysiska träffar på
grund av Covid-19, vilket har
begränsat samverkan.
Målet bearbetas proaktivt för att
verksamheten skall synas och bli
känd av kommunmedborgarna dit
par kan vända sig som vill förbättra
sin relation och fortsätta leva tillsammans eller separera eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer, tidningsartiklar och har en
Facebooksida för att synas och bli
efterfrågade i ett tidigt skede. Målet är ej mätt.

Styrmått och uppföljning
Styrmått
Antal bokade samtal
Antal genomförda samtal
Antal erbjudna samtal
Medelväntetid från tidsbokning till samtal (dagar)
Andel nöjda klienter, minst 80%
Andel klienter som utsatts för hot och/eller våld
Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer
Antal nya ärenden
Antal pågående ärenden
Antal avslutade ärenden
Kostnaden för kompetensutvecklingen % av personalkost

Utfall 2020 Utfall 2019
2010
2212
1455
1641
2010
2212
8
9
95%
94,6%

454
237
457
1,4%

639
247
481
3,0%

35
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Kommentar
Andel nöjda klienter har inte kunnat följas upp då familjerådgivningen inte för någon
dokumentation. 95% av dem som besvarat brukarundersökningen i okt/nov 2020 svarar att
de kan tänka sig att rekommendera andra att söka familjerådgivningen.
Det går ej att mäta andel klienter som utsatts för hot och/eller våld. Statistikprogrammets kategorier
vad gäller våld och andra parametrar öppnar upp för olika tolkningar, vilket leder till godtyckliga bedömningar
Statistikprogrammet kan inte heller sammankoppla antal barn i familjerna till våldsparameterna i
programmet.
Kostnaden för familjerådgivningens kompetensutveckling är 37 936 kr, vilket motsvarar 1,4% av den
totala personalkostnaden.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna är 22,95 kr

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått

Minst 75 % av bokade samtal under året
genomförs.
Sökanden skall senast inom två veckor
erhålla en bokad tid
Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara
minst tre inbokade besök per arbetsdag och
heltidstjänst som familjerådgivare.

Kommentar
Av 2010 samtal är 1455 genomförda= 72%
Tid erhålls inom 8 dagar.
Besöksfrekvensen motsvarar
2,23 inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst. Efterfrågan
på tider har varit lägre i år.

Gläntans behandlingshem
Gläntans uppgift var att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och
droger. Ägarkommunerna var Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner. Det fanns en flera ramavtal med externa kommuner. Fokus finns på att etablera affärsrelationer med flera av medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera nyttoeffekter
ur såväl ett samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individerna. Samverkan
med Region Sörmland, medlemskommunerna och andra intressenter inom området är av
yttersta vikt.
Gläntan bemannades med 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare, 1,0 ekonomibiträde och 0,2 administratör.
Verksamheten hade tolv vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling, 2 platser för utsluss/återbesöksdagar samt 2 platser för förlängd behandling.
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Kvalitetsutveckling på Gläntan
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa föreskrifter
ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de
systemfel som uppstår i en verksamhet.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i
samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis
klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
enhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del
av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisades och diskuterades
kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.

Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål
Kommentar
Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna Unga med missbruksproblem
erbjudas vård på Gläntans behandlingshem som ett kan få behandling på Gläntan,
komplement till vård på hemmaplan.
väntetiden från informations-

Vården skall bedrivas i nära samarbete med
placerande kommuner. Detta skall möjliggöras
genom att: en gemensam planering för vården
upprättas vid inskrivning, vården följs upp
kontinuerligt under placeringen och att fortsatt
vård på hemmaplan planeras i god tid innan
vården avslutas.

tillfället till inskrivning har varit
under fem dagar. En god samverkan har skett kring avgiftning innan behandling, dels
genom placerande kommuns
sjukvård och dels genom samverkan med Vårnäs behandlingshems avgiftningsenhet.
En gemensam planering med
placerande socialsekreterare
har skett genom informationsbesök med socialsekreterare
och enhetschef. En vårdplan
från placerande kommun har
upprättats av kommunen och
Gläntan som ansvarig för
behandlingen har upprättat en
genomförandeplan för
behandlingstiden på Gläntan.
Vården följs upp kontinuerligt
under behandlingstiden och en
utslussplanering sker genom
samverkan med socialtjänsten
genom besök i placerande
kommun. Vid tid för genom37
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förandeplan kommer
placerande socialsekreterare till
Gläntans behandlingshem och
vid tid för utslussplanering sker
planeringsmötet hos placerande
kommun.
Ambitionen är att sälja platser externt. Genom
en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gällande behandling för
ungdomar och unga vuxna med
beroendeproblematik och offensivare
informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser
riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare
kan detta möjliggöras.

Under året har 180 vårddygn
nyttjats externt.
Inga informations- och marknadsföringsinsatser efter beslut
om nedläggning av Gläntan.

Uppföljning av inriktningsmål sker i årsredovisningen

Uppföljning av verksamhetsmål
Status

Verksamhetsmål
Öka antalet vårddygn

Öka informationen och marknadsföring
mot medlemskommunerna.
Minst fem större informationstillfällen/
marknadsföringstillfällen per år.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.

Kommentar
Gläntan har ökat antalet vårddygn
genom att erbjuda förlängd
behandling för ungdomar som
fullföljt behandlingen men av olika
skäl inte kunnat gå direkt hem.
Gläntan har även ökat antalet
vårddygn när det gäller externa
palceringar genom bl a en god
samverkan med Filipstads
kommun. Beslut om nedläggningen
av Gläntan samt coronapandemin
har påverkat beläggningen.
Genomförda vårddygn är 575 jmf
med 1277 under 2019.
Det har inte varit aktuellt med någon marknadsföring mot medlemskommunerna eller andra större informationstillfällen efter beslut om
nedläggning av Gläntan.
Tre utbildningstillfällen i MI var inplanerat under våren för personalen men avbokades efter beslut om
nedläggning.
Samtlig personal har haft handledning vid 3 tillfällen.
Enhetschefen har genomfört chefsutbildning anordnad av Sobona.
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Förbättra samverkan med Region Sörmland

En behandlare har påbörjat och
deltar i en distansutbildning till Alkohol- och drogterapeut.
Två medarbete har deltagit i arbetsmiljöutbildning anordnad av
Sobona samt brandutbildning.
Kostnaden för kompetensutveckling är 13 tkr.
Samverkan med Beroendecentrum
i Eskilstuna fungerar väl.
En fortsatt god samverkan sker
kontinuerligt med enhetschef på
PIVA gällande kvalitetssäkring kring
avgiftning och urinprovtagning inför kommande placeringar på Gläntan. Gläntan har fortsatt god kontakt med Vårdcentralen i Vingåker i
frågor rörande fysisk hälsa.

Styrmått och uppföljning
Styrmått
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem
Antal genomförda samverkanstillfällen externt
Antal genomförda vårddygn
Väntetid för placering från informationstillfälle
Kostnad för kompetensutveckling

Utfall 2020
3
0
575
5
13 tkr

Utfall 2019
3
5
2007
5
146 tkr

Kommentar
Tre av fem medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs.
I budgeten räknas 2 platser för extern försäljning alternativt förlängd behandling.
Fördelningen av anslaget fån deltagande medlemskommuner är beräknat utifrån
dess befolkningsunderlag per den 31 dec 2018.
För andra uppdragsgivare som placerat klienter på Gläntans behandlingshem och
som ej har särskilt avtal är den beslutade avgiften för 2020, 3 554 kr per vårddygn.
Inga genomförda samverkanstillfällen externa på grund av beslut om nedlättning.
Väntetiden har varit mindre än 5 dagar.
Uppföljning av styrmått sker varje kvartal

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna
32,32 kr/invånare
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Uppföljning av verksamhetsmått sker i årsredovisningen

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått
Kommentar
Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats Plats kan beredas inom 5 dagar.
inom två veckor från kontakten.
Enskilda presumtiva klienter och dem närstående
personer skall alltid erbjudas möjlighet till ett
informationsmöte med behandlingspersonal
innan ställning tas till inskrivning. Inskrivning till
Gläntan görs av enhetschef, legitimerad
sjuksköterska eller annan delegerad.
Behandlingspersonalen skall uppfylla
kunskapskraven för certifiering för 12stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att
tillförsäkra klienterna en god professionalitet i
behandlingen på Gläntan.
Klienterna på Gläntan skall erbjudas en
näringsriktig och fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen
samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.

Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning. Vid informationsbesök medverkar alltid två behandlare. Inskrivning
sker av enhetschef eller delegerad personal.
Samtlig personal är certifierade i
CTL.

Klienterna erbjuds frukost, lunch
och middag samt mellanmål och
kvällsmål. Därutöver fri tillgång
till färsk frukt.

Övriga uppdrag
Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Målet för 2020 var att genomföra två utbildningsinsatser. En utbildning har hållits under
första halvåret med få deltagare.
Utbildaren önskar att fler socionomer på utbildningen från medlemskommunerna, vilket
skulle underlätta för alla i missbruksarbetet, att få en samsyn runt arbetet.
Personal
0,2 utbildningsansvarig
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP
Vad är ett Kommunalförbund
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att
kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar
samverka om.
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten
- för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen
som är aktuella.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta
dessa.
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget,
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och
skulder, fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en
medlems utträde, uppsägningstid m m.
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.

Politisk organisation
Förbundsdirektion
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Daniel Ljungkvist (s), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Ewa Callhammar (l), Katrineholm
Nina Tuncer (s), Eskilstuna
Björn Carlsson (c), Flen
Thore Berggren (m), Strängnäs
Iréne Sandqvist, Vingåker

Insynsråd från Region Sörmland:
Jonas Lindeberg (vfp)
Camilla Holmgren (s)
Marian Loley (kd)
Revisorer
Elsy Hedlund (c), Strängnäs
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm
Ingvar Lind (s), Vingåker
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Innehållsförteckning

Sammanfattning
I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Vårdförbundet
Sörmlands bokslut och årsredovisning för 2020.
I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed i kommunal verksamhet har efterlevts. Vid
granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från
god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Föregående års
siffror redovisas i förekommande fall inom parentes.
De väsentligaste slutsatserna i 2020 års granskning sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•

Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en god och rättvisande bild av Vårdförbundet
Sörmlands verksamhet och ekonomi år 2020.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige
fastställda målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna
åtgärder. Uppföljning saknas av ett stort antal valda målindikatorer.
Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av Vårdförbundets utveckling, utmaningar, ekonomi och
finansiella situation. Det lagstadgade balanskravet uppfylls.
Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper.

Vårdförbundets årsredovisning är i stora delar strukturerad i enlighet med gällande lagar och
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller uppföljning av de finansiella målen och
verksamhetsmässiga mål på ett överskådligt sätt.
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1.

2.

Inledning

2.1

Syfte
Granskningens syfte är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och enligt god redovisningssed i kommunal
verksamhet, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest.
Med rättvisande resultat och ställning avses bland annat:
•
•
•
•

Att tillgångar och skulder existerar och avser Vårdförbundet,
Att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt,
Att Vårdförbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,
Att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret.

2.2

Granskningens omfattning
Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet
är förenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige beslutat. Granskningen sker i
enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:
•
•

Förvaltningsberättelsen
Årsbokslut (räkenskaper)
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Tilläggsupplysningar presenterade i notform
• Kassaflödesanalys

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av
kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet
för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”
(utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.
En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i
verksamheten.
Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av
Vårdförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka
redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats.
Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt
väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. Vi har
genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och
balanskonton.
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I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal
rekommendationer.

3.

Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1

Resultaträkning

Vårdförbundets intäkter understiger budget med ca 5 mkr och verksamhetens kostnader inklusive
avskrivningar understiger budget med ca 8,4 mkr. Årets resultat överstiger helårsprognos för 2020
som visade på ett överskott på 800 tkr, med 2,5 mkr. Verksamheten har under 2020 inte kunnat ta
emot så många patienter som planerat på grund av coronapandemin, varmed verksamheten minskat
till viss del under året. Ytterligare förklaring till minskade intäkter och kostnader under året jämfört
med föregående år är avveckling av Gläntan.

3.2

Balansräkning
Balansräkningen är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning och omfattar erforderliga notupplysningar. Vid granskning av balansräkningen för
förbundet har följande väsentliga händelser noterats:

890

Penneo dokumentnyckel: D8BOT-V6JEU-20GJQ-X8WUI-FF3DQ-8UE5M

Resultaträkningen är uppställd i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning och omfattar erforderliga notupplysningar. Vid granskning av resultaträkningen för
förbundet har följande väsentliga händelser noterats:

Inga väsentliga investeringar under året. Materiella anläggningstillgångar har minskat med årets
avskrivningar samt med anläggningen Gläntan som avyttrats under året.
Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper.
Likvida medel högre än föregående år vilket kan förklaras av minskade omsättningstillgångar.
Kortfristiga skulder har minskat med 3,4 mkr vilket är hänförligt till minskade förutbetalda intäkter
samt lägre löneskulder.

3.3

Kassaflödesanalys
Vårdförbundets kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.
Granskningen har inte föranlett några anmärkningar.

Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. Upplysning
lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skäl för detta framgår.

3.5

Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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3.4

4.

Granskning av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (kap 11). RKR R15 har utifrån detta angivit att förvaltningsberättelsen ska innehålla
följande huvudrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Vår bedömning – Vårdförbundet har inte anpassat strukturen eller rubrikerna i
förvaltningsberättelsen efter RKR rekommendationer. Vi rekommenderar vårdförbundet att göra en
grundläggande översyn av förvaltningsberättelsens struktur.

4.1

Översikt över verksamhetens utveckling
Av 11 kap. 1 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över
utvecklingen av Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 ska utvecklingen redovisas genom att
aktuellt år jämförs med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster.
I Vårdförbundets årsredovisning finns ett avsnitt innehållandes omvärldsanalys och beskrivning av
verksamhetens utveckling. I avsnittet beskrivs pandemins påverkan på verksamheten kommande
behov av utveckling och åtgärder.
Vår bedömning – Vårdförbundet bör utveckla delen i årsredovisningen av översikten över
verksamhetens utveckling. Förslagsvis bör avsnittet anpassas utifrån RKR:s rekommendationer med
att presentera nyckeltal en femårsjämförelse i tabellform där aktuellt år jämförs med tidigare år och
där väsentliga förändringar kommenteras och analyseras. En sådan redovisning finns visserligen i
årsredovisningen men är inte en del av förvaltningsberättelsen.

4.2

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Av 11 kap. 2 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, men som är
viktiga för bedömningen av Vårdförbundets resultat eller ekonomiska ställning.
I förbundets årsredovisning beskrivs bland annat väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
omfattar analys av volymförändringar, samverkan, konsekvenser av pandemin, avtalshantering,
personalomsättning och underhållskostnader. Vidare beskrivs, utspritt i olika avsnitt i
årsredovisningen, påverkande omvärldsfaktorer och upplysning om pensionsförpliktelse.
Vår bedömning – Vårdförbundet följer inte den rubriksättning som följer av RKR R15 vilket försvårar
läsningen av årsredovisningen. Istället för ett samlat avsnitt om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning är relevant information utspridd i olika avsnitt.
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Vårdförbundet Sörmlands förvaltningsberättelse följer inte dessa rubriker eller angiven struktur i
RKR R15.

4.3

Händelser av väsentlig betydelse
Av 11 kap. 3 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
sådana händelser av väsentlig betydelse. Enligt RKR R15 ska upplysningar lämnas om hur händelser
av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla
beskrivningar utifrån nettoinvesteringar, rättstvister, omstruktureringar och etablering av
verksamhet.
I årsredovisningens avsnitt ”väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret”. Bland annat
beskrivs pandemins påverkan på verksamheten, personalförändringar och beslut med väsentlig
påverkan på förbundets verksamhet.
Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna är väsentliga för förbundet och att
avsnittet är i enlighet med RKR:s rekommendationer, bortsett från rubriksättningen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Av 11 kap. 7 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra
förhållanden än de som anges i 2-5 §§ som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av
Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 innebär det att upplysningar om väsentliga aspekter
avseende styrning, uppföljning och intern kontroll ska redovisas. Förbundets årsredovisning
innehållet inget särskilt avsnitt för styrning och uppföljning. Istället redovisas uppgifter med bäring
på frågan i olika delar av rapporten. Arbetet med den interna kontrollen redovisas i ett särskilt
avsnitt. Därtill beskrivs måluppfyllelsen för respektive verksamhet inom förbundet i ett annat
avsnitt.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål
samt kvalitets- och servicemått. Sammanlagt bedöms 23 mål/mått uppfyllda, 10 delvis uppfyllda
och 5 ej uppfyllda. En kommentar ges till respektive utfall.
Översikt av Vårdförbundets bedömda måluppfyllelse
Bedömning

Uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Ej uppfyllt

Verksamhetsmål

6

4

3

Finansiella mål

2

Inriktningsmål

5

4

1

Miljömål

1

kvalitets- och servicemått

9

2

1

23

10

5

Totalt

Vår bedömning – Vi bedömer att redogörelsen för Vårdförbundets måluppfyllelse förefaller rimlig
utifrån vår löpande granskning av Vårdförbundets verksamhet. Det är positivt att
förvaltningsberättelsen innehåller beskrivningar av den interna kontrollen.

4.5

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Vårdförbundet redovisar ett helårsresultat om 3,4 mkr, jämfört med 3,1 mkr 2019. Årets positiva
verksamhetsresultat på 3 360 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 839 tkr) med 2,5 Mkr.
Vårdförbundets finansiella mål var att uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen,
samt att det egna kapitalet under planperioden (2019-2021) i genomsnitt skall uppgå till lägst ca
11 mkr. Verksamhetsårets positiva resultat om innebär att det första resultatmålet har uppfyllts.
Vår bedömning – Av 11 kap. 8 och 12 §§ LKBR framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en
utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap.
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4.4

6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Vår bedömning är
förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för
god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige har formulerat.

4.6

Balanskravsresultat
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för
vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.
Årets balanskravsresultatet uppgår till 3 375 tkr (2 080 tkr 2019).
Vår bedömning – Vårdförbundet har uppfyllt lagens krav på balans. Vi rekommenderar att
balandskravsutredningen redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Väsentliga personalförhållanden
Av 11 kap. 5 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
väsentliga personalförhållanden i den kommunala koncernen och kommunen.
Förvaltningsberättelsen omfattar ett personalavsnitt som, huvudsakligen i tabellform, beskriver
Vårdförbundets personalsammansättning och sjukfrånvaro. Personalstatistiken kommenteras i
textform med förklaringar och förtydliganden. Under 2020 var sjukfrånvaron 8,16 procent vilket
kan jämföras med 2019 då sjukfrånvaron var 7,38 procent.
Vår bedömning – Enligt vår bedömning är avsnittet som behandlar väsentliga personalförhållanden
ändamålsenligt. Det innehåller relevant information som ger en god bild av verksamheten.

4.8

Förväntad utveckling
Av 11 kap. 4 och 12 §§ följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den
förväntade utvecklingen.
Förvaltningsberättelsens avsnitt ”omvärldsanalys och verksamhetens utveckling” beskrivs
kommande utmaningar och förändringar i förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Bland
annat beskrivs den digitala utvecklingen och effekter av pandemin.
Vår bedömning – Vi rekommenderar att avsnittet rörande förväntad utveckling, liksom övriga
avsnitt, anpassas rubrikmässigt till RKR:s rekommendationer. Vidare bedömer vi att avsnittet kan
utvecklas med utökat fokus på ekonomiska, socioekonomiska och demografiska trender på
makronivå och hur dessa kan komma att påverka verksamheten framgent.

Nyköping den

Johanna Eklöf

Jenny Salomonsson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Uppdragsansvarig
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4.7
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Vårdförbundet Sörmland
Revisorerna

Förbundsdirektionen i
Vårdförbundet Sörmland

Granskning av Vårdförbundet Sörmlands bokslut och årsredovisning har utförts enligt god
revisionssed. Revisionens synpunkter har sammanställts i bifogad rapport ”Vårdförbundet Sörmland Granskning av årsredovisning 2020”. Revisionsrapporten överlämnas till förbundsdirektionen för
kännedom.
VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLANDS REVISORER

Ingvar Lind

Jan-Olof Blomster

Elsy Hedlund

Bilaga: För kännedom bifogas revisionsberättelse för år 2020
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Granskning av årsredovisningen för år 2020

Vårdförbundet Sörmland
Till fullmäktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2020

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisionsföretaget EY har biträtt oss vid
granskningen.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll vara tillräcklig.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2020 är uppfyllt. Förbundet redovisar ett
balanskravsresultat på 3 375 tkr. Det redovisas i 15 tkr i orealiserade reavinster.
Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelser för god ekonomisk hushållning för år
2020.
Vi instämmer i direktionens bedömning att båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har
uppnåtts.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål samt
kvalitets- och servicemått. Sammanlagt bedöms 23 mål/mått uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 5 ej
uppfyllda. En kommentar ges till respektive utfall. Vi bedömer att redogörelsen för Vårdförbundets
måluppfyllelse förefaller rimlig utifrån vår löpande granskning av Vårdförbundets verksamhet.
Vi bedömer att förbundets årsredovisning i allt väsentligt innehåller upplysningar om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
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Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Vårdförbundet Sörmland
av dess direktion under år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi åberopar bifogade granskningsrapporter från delårsbokslutet samt bokslut och årsredovisning för 2020.
Vårnäs

Ingvar Lind

Jan-Olof Blomster

Elsy Hedlund
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (bilaga 1 och 2)
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Ks §

KS 2021/317

Skötsel av grönytor
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att återta skötsel av grönytor i egen regi från och med
2022.
Sammanfattning av ärendet
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. Investeringsmedel bör göras inom KS investeringsram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-06

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-19146
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Skötsel av grönytor
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att
1. Återta skötsel av grönytor i egen regi från och med 2022
Sammanfattning av ärendet
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. Investeringsmedel bör göras inom KS investeringsram.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sedan ett antal år tillbaka har kommunens grönytor skötts av extern entreprenör.
Nuvarande avtal går ut vid årsskiftet 2021/2022 varvid kostnaderna för uppdraget
riskerar att öka vid ny upphandling. Idag sköter en förening ett par mindre grönytor
mot en ersättning. Något som fler föreningar kan vara intresserade av för att stärka sin
ekonomi.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att skötsel av kommunens grönytor bör återgå i egen
regi, då det innebär en viss ekonomisk besparing samtidigt som föreningslivet skulle
kunna erbjudas att sköta mindre ytor för att stärka föreningarnas ekonomiska situation
efter Coronapandemin. Att stärka upp personalbemanningen på tekniska enheten
skapar också en större trygghet och möjlighet att fördela resurser vid arbetstoppar eller
frånvaro.
Ekonomiska konsekvenser
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 ny
upphandlad entreprenör och 50 tkr lägre kostnader jämfört med dagens avtal som
kostar 810 tkr per år. Beräkningen baseras på förutom utökade driftskostnader
innefattande 1,0 tjänst, även 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.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Susanne Jaktlund
t.f. samhällsbyggnadschef

908

vingaker.se

3 (9)

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Beslutet bedöms ge en viss ekonomisk
besparing.

"[Klicka och skriv]"

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kan stärka föreningslivet och möjliggöra en aktiv
fritid för alla.
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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]"

Kan stärka föreningslivet och ge alla möjlighet till
en aktiv fritid på lika vilkor.

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Beslutet kan stärka föreningslivet som är viktigt för Barn & unga.

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

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

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

KS 2015/349

Förstärkningsåtgärder samt utveckling för å-promenad
Vingåkersån
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att stabiliserande och förskönande åtgärder
genomförs längs Vingåkersån.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel anslås med 17,5 mkr,
investeringen redovisas med synnerliga skäl.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektet redovisas löpande och slutredovisas till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stabiliteten för vissa delar av Vingåkersån är otillfredsställande med avseende på
närhet till befintliga hus och övrig infrastruktur. Stabiliserade åtgärder behöver
genomföras för att förhindra skred och rasrisk och säkerhetsställa tryggheten för både
fastighetsägare och kommuninvånarnas nyttjande av närområdet vid Vingåkersån.
Förvaltningen föreslår att förskönande åtgärder även genomförs för att skapa ett
sammanhängande stråk längs med Vingåkersån för rekreation och friluftsliv. Projektet
beräknas kosta 17,5 mkr och redovisas med synnerliga skäl. Förutom
investeringsmedel tillkommer ökade årliga driftskostnader med 150 tkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au §113/2021
Tjänsteutlåtande 2021-05-07
Investeringsblankett

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-07
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-19146
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2015/349

Förstärkningsåtgärder samt utveckling å-promenad
Vingåkersån
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att
1. Stabiliserande och förskönande åtgärder genomförs längs Vingåkersån.
2. investeringsmedel anslås med 17,5 mkr, investeringen redovisas med synnerliga
skäl.
3. Utökade driftkostnader om 150 tkr årligen tillförs Tekniska enhetens budgetram.
4. Projektet redovisas löpande och slutredovisas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stabiliteten för vissa delar av Vingåkersån är otillfredsställande med avseende på
närhet till befintliga hus och övrig infrastruktur. Stabiliserade åtgärder behöver
genomföras för att förhindra skred och rasrisk och säkerhetsställa tryggheten för både
fastighetsägare och kommuninvånarnas nyttjande av närområdet vid Vingåkersån.
Förvaltningen föreslår att förskönande åtgärder även genomförs för att skapa ett
sammanhängande stråk längs med Vingåkersån för rekreation och friluftsliv. Projektet
beräknas kosta 17,5 mkr och redovisas med synnerliga skäl. Förutom
investeringsmedel tillkommer ökade årliga driftskostnader med 150 tkr.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Stabiliteten för vissa delar av Vingåkersån är otillfredsställande med avseende på
närhet till befintliga hus och övrig infrastruktur. Stabiliserade åtgärder behöver
genomföras för att förhindra skred och rasrisk och säkerhetsställa tryggheten för både
fastighetsägare och kommuninvånarnas nyttjande av närområdet av Vingåkersån.
Vid en tidig kartering av skredrisk initierad av Räddningsverket konstaterades att vissa
delar av Vingåkersån klassificerades inom zon 1, vilket innebär att det finns
förutsättningar för initiella spontana eller provocerade skred och ras. Som en följd av
detta lät Vingåkers kommun WSP utföra en utredning beträffande skred och erosion
från Åbrogården i väster ner till Ekholmsbron i öster. I utredningen konstaterades att
en ej obetydlig del av undersökt område saknar erforderlig släntstabilitet och en stor
del av undersökt sträcka uppvisar tecken på markrörelser närmast ån. Detta kan
exemplifieras med sprickbildningar i asfalten, sättningar under grundplattor, lutande
lyktstolpar, synlig slänterosion med mera. Mycket av detta kan förklaras av
materialflykt från Vingåkersåns oskyddade slänter, vilka till stor del består av jord
med finare fraktioner.
Kommunfullmäktige har tidigare i investeringsplanen 2016–2020 gällande
investeringar med synnerliga skäl, avsatt 18,5 mkr för åtgärder runt Vingåkersån.
Åtgärderna har försenats p.g.a. att viktiga naturvärden upptäcktes under genomförd
miljökonsekvensbeskrivning samt att samhällsbyggnadsförvaltningen haft utmaningar
med hög personalomsättning bland ansvariga tjänstemän. För att komma igång med
åtgärderna krävs ett nytt igångsättningsbeslut.
Förutom stabiliseringsåtgärder ingick i tidigare beslut även förskönande åtgärder för
att skapa ett sammanhängande stråk längs med Vingåkersån för rekreation och
friluftsliv.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att stabiliserande åtgärder längs Vingåkersån bör
genomföras för att säkerställa tryggheten för medborgare och fastighetsägare.
Förvaltningen anser också att man i samband med förstärkningsåtgärderna bör rusta
infrastrukturen och skapa ett trevligt promenadstråk så att Åns potential nyttjas.
Åtgärderna bör planeras utifrån tidigare framtagna förslag. Då projektet är så
omfattande bör det delas upp i delprojekt där etapp 1 består av dem stabiliserande
åtgärderna samt rensning av ån, och etapp 2 består av förskönande åtgärder för
strandpromenaden. Rensningen bör ske med hänsyn till åns hotade musslor.
Återrapportering av projektet bör ske på kommunstyrelsens sammanträde efter
genomförande av deletapperna. Efter etapp 1 fattas ingångsättningsbeslut för etapp 2.
Projektet beräknas vara klart och slutredovisas i kommunstyrelsen senast 2023.
Tekniska enhetens årliga driftsbudget bör utökas för att möta dem ökade
driftskostnader ny belysning och underhåll av promenadstråket medför.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån en ny grov ekonomisk kalkyl beräknas dem totala investeringskostnaderna
landa runt 17,5 mkr. Kostnaden beräknas utifrån tidigare föreslagna åtgärder
bestående av 600 m stabiliserande av åkantens båda sidor, gång-cykelväg längs åpromenaden med broar, belysning, parkbänkar, papperskorgar och utsmyckade
rekreationsmiljöer. Investeringen bör göras utifrån synnerliga skäl.
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Utöver investeringen tillkommer en ökad årlig driftkostnad på 150 tkr för belysning
och underhåll.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Susanne Jaktlund
t.f. samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Ger ökade kostnader i det korta perspektivet,
men bidrar förhoppningsvis till ökad
inflyttning på lång sikt med en mer attraktiv
bygd.

"[Klicka och skriv]"

Utvecklar Vingåkerbygdens fysiska miljö
med ett trevligt sammanhållet promenadstråk
för rekreation och friluftsliv.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

Planerade åtgärder görs med hänsyn till den hotade
musselarten Tjockskalig målarmussla, samt övriga
naturvärden som identifierats i genomförd
miljökonsekvensbeskrivning.
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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?

Samtliga barn och ungdomar i Vingåkersbygden.

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

Tjänsteutlåtandet är skickat på remiss till ungdomsrådet.

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?

Promenadstråket blir ett trevligt rekreationsområde där äldre och yngre
medborgare möts. Stråket ligger i anslutning till Slottsskolorna och kommer
förhoppningsvis bidra till många avslappnande och trevliga stunder för våra
medborgare.

930

Investeringskalkyl - Projektbeskrivning
Projektnamn (kortfattad beskrivning) Projektnr

Stabilisering & försköning
Vingåkersån

Ansvarskod

Datum

2021-05-07

Förvaltning/Verksamhet

Projektansvarig

KoS

Telefon

Susanne Jaktlund

0151-19164

Syfte/klassificering (Om flera alternativ markeras, ange huvudsyftet)
Ny verksamhet
Rationalisering
Kvalitetshöjande
Miljö/klimat
x
Kapitalbehov, totalt (tkr):
Tidplan:
År 1
År 2
År 3
Startdatum

5,5 mkr

6 mkr

6 mkr

Lagkrav

Slutdatum

2021-06-01

Beräknad nyttjandetid (avskrivningstid)

Reinvestering

2023-12-31

Återbetalningstid (rationaliseringsinvestering)

50 år stabiliseringsåtgärder 20 år ytskikt
Kalkylredogörelse
Förutsättningar (bakgrund, antaganden)

Stabiliteten för vissa delar av Vingåkersån är otillfredsställande med avseende på närhet till befintliga hus och
övrig infrastruktur. Stabiliserade åtgärder behöver genomföras för att förhindra skred och rasrisk och
säkerhetsställa tryggheten för både fastighetsägare och kommuninvånarnas nyttjande av närområdet
vid Vingåkersån. I samband med stabiliseringen kan förskönande åtgärder genomförs för att skapa ett
sammanhängande stråk längs med Vingåkersån för rekreation och friluftsliv.
Handlingsalternativ (alternativa lösningar)

Dem stabiliserande åtgärderna bör genomföras för att förhindra olyckor. Dem förskönande åtgärderna
bidrar till mervärde för bygdens invånare, men kan avstås.
Konsekvensbeskrivning, övrigt (driftkostnader, intäkter, om det påverkar andra verksamheter)

Tekniska enheten får ökade driftkostnader för belysningsstolparna samt underhåll av stråket.

Driftbudget (tkr)
År 1
Kostnader:

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

125000

125000

125000

125000

125000

125000

125000

125000

125000

125000

- Personal
- Övrigt

År 2

Intäkter:
Beslut:
Projektet:

Tillstyrkes

Datum:

Avslås

Kommentar:

Namnteckning:

Driftbudget:

Finns

Datum:

Finns ej

Kommentar:

Namnteckning:

Bilagor: (Ex beräkningsunderlag, tjänsteskrivelse, protokollutdrag)

Tjänsteutlåtande

OBS! Vänligen använd alltid blått, arkivbeständigt bläck! Med vänlig hälsning Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-137 54
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-06-07

Ks §

KS 2021/273

Ordförandebeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av ordförandebeslutet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har utarbetat ett förslag till förändringar i kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har erhållit förslaget för yttrande under samrådstiden 2021-03-012021-04-16.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett yttrande i stöd med kommunstyrelsens
delegationsordning 1.9.
Beslutsunderlag
Yttrande 2021-04- 29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-06-07

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
2021-04-15, Anmälan av ombud som representation vid Inera Ägarråd, KS 2021/247.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
2021-05-03, Hyreskontrakt för kiosk i Tennisparken perioden, KS 2021/293.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
2021-05-11, Förlängning av lån för Vingåkers tennisklubb, KS 2021/313.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
Kommunchef
2021-04-19, Beslut om mandat för enhetschef för kultur- och fritid att fatta beslut som
förvaltningschef, KS 2021/261. Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29
2021-05-02, Reviderat samverkansavtal mellan Vingåkers kommun och
Vingåkershem, KS 2019/11. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5
Tf. kommunchef
2021-04-22, Fastighetsägaren godkänner sökt åtgärd, KS 2021/269
Kommunstyrelsens delegationsordning
2021-05-27, Beslut om förordnande som kommunchef under perioden 2021-08-08 till
2021-08-21, KS 2021/343. Kommunstyrelsens delegationsordning 4.2
Tf. Samhällsbyggnadschef
2020-10- 20 Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/667
2021-01-21, Köpekontrakt för fastighet, KS, 2021/287. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2021-04-15, Prh § 30/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/236.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.11
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KS 2021/254, Avtal om anlitande av juridisk person inom poänggivande utbildning
vid Linköpings universitet, KS 2021/254. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2021-04-28, Beslut om grävtillstånd på Solbäcksvägen, KS 2021/249.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5
2021-04-20, Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning, KS
2019/367. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2021-04-19, Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät, Solbäcksvägen Brene,
KS 2021/262. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2021-05-11, Prh § 31/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/284.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.11
2021-05-21, Köpebrev för fastighet - kompletterad med bevittnad underskrift, KS
2021/208. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2021-05-12, Yttrande över begagnande av offentlig plats, KS 2021/307.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4.
2021-05-18 Yttrande om begagnade av offentlig plats, KS 2021/307.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4
Plan- och byggchef
2021-04-21, Beslut om grävtillstånd på Bondegatan, KS 2021/253. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.5
2021-05-11, Beslut om grävtillstånd på Hjälmargårdsvägen Stavhälla hamn, KS
2021/312. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5
Vik. Trafikingenjör
2021-04-21, Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på
Bondegatan, mellan Köpmangatan och Bondegatan 14, i samband med akut vägarbete,
KS 2021/272. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.9.
2021-05-05, Yttrande gällande transportdispens för bred transport, KS 2021/298.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.11.
HR-chef
2021-04-28, Avtal för ungdomsjobb 2021, KS 2021/203. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10.
2021-05-18, Hyreskontrakt för bostadslägenhet på Bondegatan 6, KS 2021/332
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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
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Verksamhetsberättelse 2020,
KS 2021/238
Patientnämnden – Verksamhetsberättelse 2020, KS 2021/239
Hjälmarens Vattenvårdsförbund – Remiss över kontrollprogram 2022-2024, KS
2021/247
Samhällsbyggnadsnämnden – Kontrollrapport livsmedel mottagningskök Österåker,
KS 2021/9
Överförmyndarnämnden – Nämndrapport 1 för 2021, KS 2021/ 270
Överförmyndarnämnden – Planeringsförutsättningar för 2022-2023, KS 2021/271
Länsstyrelsen Stockholm – Rapport från inspektion av överförmyndarnämnden, KS
2021/291
Socialnämnden – Månadsrapport för februari, KS 2021/237
Arbetsmiljöverket – Inspektion av systematisk arbetsmiljö, KS 2021/ 123
Arbetsförmedlingen – Förhandsbesked Ungdomsjobb 2021, KS 2021/203
Vingåker kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2021-02-17 och 2021-03-30,
KS 2021/308
Delgivningar utan diarienummer
Sveriges kommuner och regioner – Vissa förändringar i reglerna vid dag 180 i
sjukersättningen
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2021- 04-20
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-04-22
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Övriga frågor
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