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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 30 augusti 2021, kl. 14:00

Plats:

Åbrogården, stora salen

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Viadidaktnämnden redovisar svar på frågor
2. Presentation av Jämix
3. Den smarta Vingåkersbygden
4. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
5. Information från KLF och KOS
6. Uppföljning av ekonomiskt utfall
7. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Ärenden till kommunstyrelsen
8. Implementering av värdegrund
9. Yttrande över ansökan om luftledning Vingåker – Brännskogen
10. Namngivning av gator – Baggetorp
11. Översikt av detaljplaner över tätorten
12. Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt
Ärenden till kommunfullmäktige
13. Revidering av POSOM -plan
14. Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden
15. Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård
16. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen om delegering av rätt att
utfärda vistelseförbud
17. Svar på medborgarförslag om fritidsverksamhet i Baggetorp
18. Svar på motion och medborgarförslag om stipendium i skolan
19. Målbild ”Tillsammans för barnens bästa”
20. Riktlinjer för grafisk profil
21. Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
22. Redovisning av ej besvarade medborgarförslag
23. Redovisning av ej besvarade motioner
24. Skötsel av grönytor
Anmälningsärenden
25. Delegationsbeslut
26. Delgivningar
Övrigt
27. Övriga frågor
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Föredragande
Vice ordf samt chef
HR-chef
Samhällsstrateg
Samhällsbyggnadschef
Kommun-och SBN-chef
Kommunchef
Kommunchef

Vingaker.se

2 (2)
Anneli Bengtsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

171
(xx)

2021-08-30

Ks § 132

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

172
(xx)

2021-08-30

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den 2 september på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

173
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/4

Viadidakt redovisar svar på frågor
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt frågor till viadidaktnämnden i enlighet med
sin uppsiktsplikt. Förvaltningschef från viadidaktnämnden redovisar svar på
kommunstyrelsens frågor.
Beslutsunderlag
Svar på frågor från Viadidakt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VIADIDAKT

Bilaga

Sida 1 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-05-21

VIAN/2021:20 - 000

Stab och service
Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Anders Jansson

Anders.Jansson@viadidakt.se
Kommunstyrelsen
Vingåkers kommun

Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
Vilka är nämndens större projekt den innevarande mandatperioden?
Nedan redovisas pågående projekt inom Viadidakt. Syftet med dessa är att bidra till ökad
måluppfyllelse för elever och deltagare inom viadidaktnämndens verksamheter. Avsikten är
även att främja den lokala arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Lärcentrum
•

Projektägare: Viadidakt.

•

Syfte: ettårig satsning på ett lärcentrum som genom ett riktat och individanpassat stöd
ska bidra till att öka de studerandes måluppfyllelse.

•

Målgrupp: elever och studenter som, oavsett utbildningsnivå, läser på distans.

•

Projekttid: januari 2021 – december 2021.

•

Projektbudget: 4,7 mnkr, helfinansierat av Skolverket.

Klara
•

Projektägare: Samordningsförbundet RAR. Viadidakt bedriver ett av fyra delprojekt.
Övriga delprojekt genomförs i kommunerna Eskilstuna, Oxelösund och Flen.

•

Syfte: Klara är ett treårigt arbetsmarknadsprojekt som syftar till att underlätta kvinnors
väg mot studier, arbete och egen försörjning.

•

Målgrupp: utrikesfödda kvinnor i arbetsför ålder med försörjningsstöd.

•

Projekttid: september 2019 – juni 2022.

•

Projektbudget: 10,7 mnkr, varav 5,1 mnkr EU-medel.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Bievägen 1 B

VIADIDAKT

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340

Skrivelse

VIADIDAKT

Sida 2 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-05-21

VIAN/2021:20 - 000

Likes
•

Projektägare: Samordningsförbundet RAR. Viadidakt bedriver ett av fyra delprojekt.
Övriga delprojekt genomförs i kommunerna Nyköping, Strängnäs och Eskilstuna.

•

Syfte: i samverkan med andra förvaltningar i Katrineholms och Vingåkers kommuner
bygga upp och genomföra ett utbildningskoncept som leder till assisterande
servicejobb inom vård och omsorg samt barnomsorg.

•

Målgrupp: personer med utländsk bakgrund och personer med högst förgymnasial
utbildning.

•

Projekttid: januari 2020 – juni 2022.

•

Projektbudget: 10,4 mnkr, varav 5,2 mnkr EU-medel.

Kompetens inför framtiden
•

Projektägare: Viadidakt.

•

Syfte: ge personal och företag i Katrineholms och Vingåkers kommuner, som är
ekonomiskt drabbade på grund av coronapandemin, kompetensutveckling för att stå
bättre rustade på framtidens arbetsmarknad.

•

Målgrupp: kortidspermitterade, varslade eller anställda på företag i ekonomiskt utsatta
branscher samt nyligen arbetslösa.

•

Projekttid: juni 2020 – december 2022.

•

Projektbudget: 5,6 mnkr, helfinansierat av EU-medel.

Fogelstadkvinnor på 2020-talet
•

Projektägare: Viadidakt.

•

Syfte: utbildning och insatser för att kvinnor som står särskilt långt från
arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

•

Målgrupp: utrikesfödda kvinnor i arbetsför ålder som anlänt till Sverige under senare år.

•

Projekttid: augusti 2020 – december 2022.

•

Projektbudget: 7,2 mnkr, varav 3,4 mnkr EU-medel.
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Skrivelse

VIADIDAKT

Sida 3 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-05-21

VIAN/2021:20 - 000

Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande
mandatperioden?
Öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare (sfi)
Under det första tertialet 2021 (jan-apr) hade Viadidakt ungefär 400 elever inom sfi. Drygt
30 procent av dessa kom från Vingåkers kommun.
Sfi består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Studieväg 1 vänder
sig till analfabeter eller kortutbildade, medan studieväg 3 vänder sig till elever som är mer
vana att studera. Mellan 2016 och 2020 har andelen elever som läser studieväg 1 kurs A
eller B ökat från 6 procent till 19 procent. Utifrån den utbildningsbakgrund dessa elever har
med sig har de en stor utmaning att ta sig vidare. Kursplanens intention är att alla ska ges
möjlighet att studera till och med kurs D.
Att öka måluppfyllelsen inom sfi är en strategisk prioritering för verksamheten och dess
elever, men också för kommunerna som helhet. Språket är en förutsättning för fortsatta
studier och i många sammanhang även nyckeln till egen försörjning. Då intäkterna minskar
från den statliga schablonersättningen, som delvis finansierar verksamheten, är en ökad
måluppfyllelse också central för verksamhetens långsiktiga finansiering. Ett antal åtgärder
har genomförts under senare år för att öka måluppfyllelsen men fortsatta ansträngningar
behövs.
Öka övergången från försörjningsstöd till egen försörjning
Under det första tertialet 2021 var 275 personer inskrivna i någon form av arbetsmarknadsåtgärd hos Viadidakt. Drygt 27 procent av dessa kom från Vingåkers kommun.
Redan före coronakrisen hade Viadidakt ett komplicerat uppdrag med att hjälpa dem som
står långt från arbetsmarknaden att nå en egen försörjning. Därtill har förutsättningarna
påverkats negativt under pandemin, exempelvis i form av ökade svårigheter att erbjuda
praktik och subventionerade anställningar
Att minska försörjningsstödet genom att öka övergången till egen försörjning är en tydligt
prioriterad uppgift för Viadidakt. En egen försörjning ger människor möjlighet att växa och
frigör samtidigt resurser för kommunerna, vilket skapar handlingskraft inför framtidens
utmaningar.

Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
Viadidakts bedömning är att förvaltningens ekonomi är i balans och kommer att fortsätta
att vara det under återstoden av mandatperioden.
Bedömningen görs med reservation för att nya förutsättningar, såsom snabbt ändrade
regelverk eller tillkommande statliga satsningar, kan påverka ekonomin i både positiv och
negativ riktning.
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Skrivelse

VIADIDAKT

Sida 4 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-05-21

VIAN/2021:20 - 000

Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka effekter
har det gett de senaste åren?
Viadidakt genomförde under 2019 och 2020 ett förändringsarbete för att säkerställa en
ekonomi i balans. Bakgrunden var ett underskott inom vuxenutbildningen. Därutöver
riktades i planeringsdirektivet för 2021, som beslutades i maj 2020, ett effektiviseringskrav
mot viadidaktnämnden om 2 mnkr. Kravet avsåg 1 mnkr i utebliven lönekompensation och
1 mnkr för effektivisering inom vuxenutbildning.
De åtgärder som vidtagits omfattar en effektivisering av vuxenutbildningens administration
samt en övergång till att köpa all undervisning på gymnasial nivå externt, med undantag av
komvux som särskild utbildning.
Viadidakts bedömning är att förvaltningens ekonomi är i balans. För helåret 2020
redovisades dock en negativ avvikelse mot budget om -2 327 tkr, varav Vingåkers del
om -618 tkr var uppbokat i detta resultat. Viadidaktnämndens resultat var således -2 945
tkr. Avvikelsen beror på att Viadidakt i resultatet bokat upp en kostnad om 3 000 tkr som
var kopplad till en faktura som förvaltningen bestred. Ärendet lämnades till Kronofogden,
som avskrev ärendet i februari 2021.

Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunen går till och
vilka förändringar skulle det innebära för verksamheten mot idag?
Viadidakts chefer och övriga medarbetare samverkar såväl på ledningsnivå som operativt
med anställda i Vingåkers förvaltningsorganisation. Fokus för samverkan växlar i någon
mån över tid utifrån aktuella behov. Viadidakts bedömning är att denna samverkan
fungerar väl och förvaltningen ser i dagsläget inga behov av förändring.
Vad gäller information till medborgare och företag publiceras löpande nyheter om
Viadidakts verksamhet på Vingåkers kommuns hemsida. Här finns också tydliga länkar till
viadidakt.se. Viadidakt ser dock att det på sikt kan uppstå ett behov av en tätare samverkan
kring kommunikation. Detta då det i ett medborgarperspektiv är självklart med en
förväntan om att kunna ha en snabb och direkt kommunikation med kommunen, samtidigt
som verksamhetens utmaning att nå ut med information blir allt mer påtaglig.
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PROTOKOLLSUTDRAG

Viadidaktnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-08

1 (1)

VIAN/2021:20 000

Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar och överlämnar det som sitt
eget till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsens uppgifter hör att ha ”uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet” (kommunallagen, 6 kap. 1 §). I enlighet
med detta har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun fastställt ett antal frågor till
viadidaktnämnden (Vingåker Ks 2021-03-29, § 50). Svaren ska redovisas skriftligt inför
kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti. Till detta sammanträde kommer även
företrädare för viadidaktnämnden att inbjudas.
Viadidakt har upprättat ett förslag till svar på de frågor som ställts till viadidaktnämnden.
Svaren redovisas tillsammans med ställda frågor i ärendets bilaga.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-05-21

•

Bilaga: Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun

•

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen Vingåkers kommun

•

Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till viadidaktnämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Vingåkers kommun
Akten
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

174
(xx)

2021-08-30

Ks §

Presentation av Jämix
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
HR-chef presenterar informationen på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

175
(xx)

2021-08-30

Ks §

Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens samhällsstrateg presenterar informationen på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

176
(xx)

2021-08-30

Ks §

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

Skötsel av grönytor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

177
(xx)

2021-08-30

Ks §

Information från KLF och KOS
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Informationen presenteras av kommunchef och samhällsbyggnadschef på
sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

178
(xx)

2021-08-30

Ks §

Uppföljning av ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Informationen presenteras på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport juli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

179
(xx)

2021-08-30

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 2021-08-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

180
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2020/504

Återkoppling av implementering av Vingåkers
kommuns varumärke, värdegrund och vision
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att senaste tiden för redovisning av implementering av
Vingåkers kommuns varumärke, värdegrund och vision, taget av kommunstyrelsen
31 augusti 2020 § 116, förlängs till första kvartalet 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschef fick i uppdrag från kommunstyrelsen, 2019 att uppdra till
samtliga kommunens chefer att under år 2020 arbeta med Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision via arbetsplatsträffar. Därutöver ville
kommunstyrelsen ha återkoppling av resultatet av implementeringen i december 2020.
Med anledning av pandemin sköts återrapporteringen fram till juni 2021.
Kommunikationschefen fick i uppdrag att ta fram utbildningsunderlag som skulle bistå
kommunens chefer för att själva kunna implementera Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision i sina arbetsgrupper. Arbetet påbörjades redan
hösten 2019 med introduktion och genomgång för cheferna och med uppdraget att
senast 31 oktober ha genomfört implementering för samtliga medarbetare.
Coronapandemin startade i början av mars 2020 och därmed prioriterades ovanstående
uppdrag ned. Tanken är att göra en repetition under hösten för cheferna för att de
därefter ska ha fram till 31 december 2021 på sig för att genomföra uppdraget.
Redovisning till KS från kommunikationschef sker förslagsvis under första kvartalet
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-06-08
Handläggare

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

KS 2020/504

Återkoppling av implementering av Vingåkers
kommuns varumärke, värdegrund och vision.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att senaste tiden för redovisning av implementering av
Vingåkers kommuns varumärke, värdegrund och vision, taget av kommunstyrelsen
31 augusti 2020 § 116, förlängs till första kvartalet 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef fick i uppdrag från kommunstyrelsen, 2019 att uppdra till
samtliga kommunens chefer att under år 2020 arbeta med Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision via arbetsplatsträffar. Därutöver ville
kommunstyrelsen ha återkoppling av resultatet av implementeringen i december 2020.
Med anledning av pandemin sköts återrapporteringen fram till juni 2021.
Med anledning av den fortsatta påverkan på våra verksamheter med anledning av
pandemin har uppdraget inte hunnit genomföras i en del verksamheter. Flertalet chefer
har låtit meddela att de ser värdegrundsarbetet som viktigt och vill genomföra det,
men att tid inte funnits.
Ärendets beredning
Efter diskussion med kommunstyrelsens ordförande samt i kommunledningsgruppen
föreslås att skjuta fram sista datumet för kommunens chefer.
Bakgrund
Kommunikationschefen fick i uppdrag att ta fram utbildningsunderlag som skulle bistå
kommunens chefer för att själva kunna implementera Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision i sina arbetsgrupper. Arbetet påbörjades redan
hösten 2019 med introduktion och genomgång för cheferna och med uppdraget att
senast 31 oktober ha genomfört implementering för samtliga medarbetare.

18

vingaker.se

2 (2)

Coronapandemin startade i början av mars 2020 och därmed prioriterades ovanstående
uppdrag ned. Tanken är att göra en repetition under hösten för cheferna för att de
därefter ska ha fram till 31 december 2021 på sig för att genomföra uppdraget.
Redovisning till KS från kommunikationschef sker förslagsvis under första kvartalet
2022.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att uppdraget är viktigt och bör genomföras. Dock
behöver hänsyn tas till att många arbetsgrupper har haft en tuff tid och behöver få tid
på sig att hitta nya möjligheter att genomföra implementeringen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Avgift
Ingen avgift
Bilagor
Inga bilagor

Beslutet skickas till
Kommunikationschef
Personalchef
Ekonomichef

Maria Pestrea
Kommunikationschef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

181
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/404

Yttrande över ansökan om nätkoncession – luftledning
från Vingåker till Brännskogen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendationer.
Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en luftledning från Vingåker till Brännskogen i Vingåkers kommun,
Södermanlands län. Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras
för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt
tillstånd. I handläggningen utredes ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. Vingåker kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 §
elförordningen (2013:208).
Ledningen påverkar inte några befintliga eller planerade detaljplaner och ligger inte i
närheten av skola eller liknande verksamhet. Förvaltningen bedömer att de åtgärder
som vidtas är tillräckliga och ser därmed inga problem med att fortsätta använda den
befintliga kraftledningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-04
Koncessionskarta
Begäran om yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-04
Handläggare

Clara Norell
0151-193 66
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/404

Yttrande över ansökan om nätkoncession – luftledning
från Vingåker till Brännskogen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendationer.
Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en luftledning från Vingåker till Brännskogen i Vingåkers kommun,
Södermanlands län. Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras
för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt
tillstånd. I handläggningen utredes ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. Vingåker kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 §
elförordningen (2013:208).
Ledningen påverkar inte några befintliga eller planerade detaljplaner och ligger inte i
närheten av skola eller liknande verksamhet. Förvaltningen bedömer att de åtgärder
som vidtas är tillräckliga och ser därmed inga problem med att fortsätta använda den
befintliga kraftledningen.
Ärendets beredning
Ärendet har stämts av med Vingåkers kommuns samhällsplanerare och handläggare
från miljökontoret.
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
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en luftledning från Vingåker till Brännskogen i Vingåkers kommun,
Södermanlands län. Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras
för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt
tillstånd. I handläggningen utredes ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. Vingåker kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 §
elförordningen (2013:208).
Av yttrandet ska det särskilt framgå:
• om ledningen är förenlig med Vingåkers kommuns detaljplaner och
områdesbestämmelser
• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet
• om Vingåkers kommun anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är
tillräckliga
• annan information som Vingåker kommun anser är av betydelse för
Energimarknadsinspektionens prövning.
Förvaltningens ståndpunkt
Ledningen påverkar inte några befintliga eller planerade detaljplaner och ligger inte i
närheten av skola eller liknande verksamhet. Förvaltningen bedömer att de åtgärder
som avses att vidtas är tillräckliga och ser därmed inga problem med att fortsätta
använda den befintliga kraftledningen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Koncessionskarta

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Tillstånd och Prövning
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elias.carlsson@ei.se
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Ärendenummer
2018-102100

Vingåkers kommun
kommun@vingaker.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en luftledning från Vingåker till Brännskogen i Vingåkers kommun,
Södermanlands län. Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och
konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om
ledningen ska få fortsatt tillstånd.
I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen
(2013:208). Vi behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.
Av ert yttrande ska det särskilt framgå
• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser
• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet
• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga
• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning.
Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2018-102100.
Vi vill ha ert yttrande senast den 14 september 2021. Skicka ert yttrande till Ei
genom att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret
2018-102100 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte
Ei 2480_i v-1.0 2021-02-16

skicka originalet per post.

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Libergsgatan 6. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695
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Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.
Med vänlig hälsning
Elias Carlsson
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Bilaga 1
Koncessionskarta
BRÄNNSKOGEN - VINGÅKER
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

182
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/436

Namngivning av gator i Baggetorp
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att namnge gator i det nybyggda området i Baggetorp
med följande namn: Baggetorpsvägen, Storgölevägen och Blomsterstigen
alternativt Sjöängsvägen enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet
I Baggetorp har privata byggföretag påbörjat etableringen av ett nytt bostadsområde
sydväst om förskolan, på den södra sidan av riksväg 52. Området har sedan tidigare
inte innefattat bostäder eller vägar med namn.
På uppdrag av samhällsutvecklingsenheten har den lokala utvecklingsgruppen, Aktivt
Baggetorp, tagit fram namnförslag på gatorna genom en lokal omröstning.
Utvecklingsgruppens namnförslag bedöms vara väl förankrade i byn och förenliga
med god namnsättningssed.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-09
Bilaga: Namnförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-09
Handläggare

Elin Östensson
0151-193 49
Elin.Ostensson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/436

Namngivning av gator i Baggetorp.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att:
1. Namnge gator i det nybyggda området i Baggetorp med följande namn:
Baggetorpsvägen, Storgölevägen och Blomsterstigen alternativt
Sjöängsvägen enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet

I Baggetorp har privata byggföretag påbörjat etableringen av ett nytt
bostadsområde sydväst om förskolan, på den södra sidan av riksväg 52.
Området har sedan tidigare inte innefattat bostäder eller vägar med namn.
På uppdrag av samhällsutvecklingsenheten har den lokala utvecklingsgruppen,
Aktivt Baggetorp, tagit fram namnförslag på gatorna genom en lokal
omröstning. Utvecklingsgruppens namnförslag bedöms vara väl förankrade i
byn och förenliga med god namnsättningssed.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens samhällsutvecklingsenhet som i sin tur
involverat den lokala utvecklingsgruppen, Aktivt Baggetorp, i framtagandet av
lämpliga namnförslag på gatorna.
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

Vingåkers kommun är inne i en expansionsfas där intresset för byggklara
tomter har ökat. Därtill har mark sålt inom detaljplanen V53 och byggnationer
påbörjats i Baggetorps sydvästra delar. I närhet till byggnationerna finns
ytterligare tomter där byggnationer är möjliga. Inom detaljplanen V53 finns det
sedan tidigare inte bostäder eller vägar med namn.
På uppdrag av Samhällsutvecklingsenheten har Baggetorps lokala
utvecklingsgrupp tagit fram förslag på namn till gatorna, vilka framgår i
bifogad karta. Gruppen har inledningsvis fått utförlig information gällande god
namngivningssed. Därefter har de, via sina sociala medier, involverat
lokalbefolkningen genom att hämta in namnförslag till de nya gatorna. De
inkomna namnförslagen har beretts av utvecklingsgruppen som har sållat bort
de förslag som inte följt god namngivningssed. Förslagen som fanns kvar
publicerades i en omröstning på sociala medier där Baggetorpsborna
uppmanades att rösta på de förslag de tyckte var mest passande för området.
Totalt är det tre vägar som behöver namnges och följande förslag fick flest
röster (i fallande ordning):
Baggetorpsvägen
Det finns sedan tidigare ingen väg med ortsnamnet
”Baggetorp” i och därför vann detta förslag
namnomröstningen. Totalt 23 röster.
Storgölevägen

Området som nybyggnationerna sker inom heter
sedan tidigare Storgölet. Detta vill ortsborna
uppmärksamma. Totalt 20 röster.

Blomsterstigen

Totalt 13 röster.

Sjöängsvägen

Totalt 12 röster.

Till detta tjänsteutlåtande bifogas en karta där namnen är angivna.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att anta de föreslagna namnen på gatorna i Baggetorp enligt
bifogad karta.
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Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av föreslaget till namngivning av gator och
parker blir att det behöver avsättas pengar till skyltar, som behöver sättas upp
vid anslutning till dessa gator och parker.
Samtliga gator och platser som namnges är nya och medför inga kostsamma
adressändringar för någon.

Skäl till beslut

Då området får nya gator och parker behöver dessa namnges så att post,
räddningstjänst, besökande mm hittar inom området.
Namnförslagen bedöms vara framtagna enligt god namngivningssed.
Avgift

Ingen avgift tas ut.
Bilagor

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Besvärshänvisning
Beslutet skickas till

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.

Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

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

Att namnge gator och platser medför
marginella kostnader för uppsättande av
skyltar och uppdatering av kartsystem.
Eftersom samtliga gator är nya medför
beslutet inga kostsamma adressändringar för
privatpersoner, företag eller förvaltningar.
Namngivning av gator enligt god
namngivningssed syftar till att illustrera en
bygds historia och platsers historiska
användning. Att kunna avläsa sin hembygds
historia utifrån gatunamn är tänkt att väcka
nyfikenhet och stimulera till utveckling och
lärande.

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

Genom att involvera ortsborna i framtagandet
av de nya gatunamnen ökar känslan av
livskvalité i Vingåkersbygden. Detta görs
tack vare att ortsborna tillåts vara med och
påverka beslut som rör deras närmiljö genom
direktdemokrati.

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.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Genom att förankra de nya gatunamnen i Baggetorp
genom utvecklingsgruppen gynnas det lokala
inflytandet.

Genom att aktivera den lokala utvecklingsgruppen i
processen att ta fram namnförslag stärks de sociala
kopplingarna till landsbygdsutveckling samt
utvecklingsplanering.
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

41

vingaker.se

9 (10)

Berörs inte av beslutet

Berörs inte 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?

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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Namnförslag. Vägar i det nya bostadsområdet i västra Baggetorp

Baggetorpsvägen

Storgölevägen

Blomsterstigen alt. Sjöängsvägen

Baggetorpsvägen
Storgölevägen
Blomsterstigen alternativt Sjöängsvägen
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ks §

KS 2021/428

Översikt av detaljplaner över Vingåker centralort
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att vidta åtgärder för exploatering/försäljning inom
områden som översynen visar kan byggas enligt gällande detaljplan (grönmarkerade
områden).
2. Kommunstyrelsen beslutar att initiera åtgärder för områden/detaljplaner där nya
detaljplaner/utredningar behövs (rödmarkerade områden).
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i ökat bostadsbyggande bör man se över möjligheterna till förtätning av
redan befintliga områden. Detta görs lämpligast genom en stegvis översyn av de
befintliga detaljplanerna med start i de centrala delarna av Vingåkers tätort.
Översynen pekar ut detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
behöver åtgärdas, de som behöver ses över för att kunna ta beslut om ny detaljplan
behövs, de fastigheter som kan bebyggas enligt gällande detaljplan samt de
detaljplaner där översyn behövs men bedöms vara av låg prioritet.
Beslutsunderlag
Au § 123/2021
Sbn § 67/2021
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-05
Översikt detaljplaner
Bilaga: Kartor detaljplaner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-06-05
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2020/74

Översyn av detaljplaner över tätorten – redovisning av
gamla detaljplaner
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att:
•

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med
ytterligare översyn för de områden/detaljplaner som bedöms behöver utredas
vidare (gulmarkerade områden) ifråga om ny detaljplan behövs eller ej samt
att återrapportera till nämnden under första halvåret 2022.

•

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att inte prioritera några ytterligare
åtgärder i dagsläget för de områden som bedömts som låg prioritering att se
över detaljplaner för (gråmarkerade områden).

•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända översynen samt nämndens
beslut till kommunstyrelsen för kännedom.

•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att vidta åtgärder för
exploatering/försäljning inom områden som översynen visar kan byggas enligt
gällande detaljplan (grönmarkerade områden).

•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att initiera åtgärder för
områden/detaljplaner där nya detaljplaner/utredningar behövs (rödmarkerade
områden).

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i ökat bostadsbyggande bör man se över möjligheterna till förtätning av
redan befintliga områden. Detta görs lämpligast genom en stegvis översyn av de
befintliga detaljplanerna med start i de centrala delarna av Vingåkers tätort.
Översynen pekar ut detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
behöver åtgärdas, de som behöver ses över för att kunna ta beslut om ny detaljplan
behövs, de fastigheter som kan bebyggas enligt gällande detaljplan samt de
detaljplaner där översyn behövs men bedöms vara av låg prioritet.
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Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka gamla
detaljplaner inom Vingåkers tätort som kan ändras eller göras om för att gynna
hållbar förtätning i Vingåkers centralort.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har gjort en bedömning över vilka detaljplaner som behöver åtgärdas,
vilka som behöver ses över, vilka som kan användas som de är och vilka som behöver
ses över men är av låg prioritet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut kan leda till att ta fram nya detaljplaner vilket kan bli en kostnad längre fram
för kommunen.
Bilagor
Översikt detaljplaner centralorten.pdf
Översikt detaljplaner centralorten karta.pdf
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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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.

Översynen av detaljplaner är ett viktigt steg i
att skapa en attraktivare centralort vilket
påverkar barn och unga positivt.

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

Översynen av detaljplaner är ett viktigt steg i
att skapa en attraktivare centralort samt
utnyttja byggbara fastigheter.
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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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Bättre utnyttjande av byggbara fastigheter kan
öka tillväxten.

Bättre utnyttjande av byggbara fastigheter kan öka
tillväxten.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Översynen av detaljplaner är ett viktigt steg i att
skapa en attraktivare centralort samt utnyttja
byggbara fastigheter på bästa sätt.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Bättre utnyttjande av byggbara fastigheter minskar
behovet av att ta ny mark i anspråk och värnar
därför till viss del befintliga naturvärden.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas 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?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Nej ingen dialog har förts med barn och unga.

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?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Fastighet

Ägarförhållande/Ägare

Byggrätt/kvm

Detaljplan

Strandskydd?

Almen 1

Kommunal/V-hem

Flerbostad Oklar

D27

Nej

Apoteket 4
Aspen 5

Privat/PEAB
Kommunal/V-kommun

D42, D86
D27

Nej
Nej

Bagaren 20
Biblioteket 4
Boken 8

Privat
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Flerbostad
Småbostadshus
Bostäder, Handel,
Kontor
Samlingslokal
Småbostadshus

D90
D10, D42
D27

Nej
Nej
Nej

Boken 9

Kommunal/V-kommun

Flerbostad Oklar

D27

Nej

Eric Soop 10
Frisören 10
Frisören 7
Frisören 8
Frisören 9

Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Friliggande
småhus/Handel 1/3
Nej
Nej Buss/P
Nej Buss/P
Nej Buss/P

D79, D119
D42
D73
D73
D73

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Fräsaren 1
Förtennaren 1
Förtennaren 2

Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/VKF AB

Industri
Småindustri Oklar
Småindustri Oklar

D58
D53
D53

Nej
Ja
Ja

Gränden 1

Kommunal/V-kommun

Flerbostad 13600 kvm

D46

Nej

Gränden 2

Kommunal/VKF AB

Flerbostad

D46

Nej

Gränden 3
Gärdet 1
Havren 1
Kastanjen 1
Kastanjen 2
Kornet 3

Kommunal/V-hem
Privat/Gregerfeldts Fast. AB
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

D45
D15
D61
D27
D27
D61

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kv. Sparre
Lantmätaren 5
Lantmätaren 1

Privat, flera ägare
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Bostad/Vård
Småhus
Småhus
Flerbostad
Flerbostad
Småhus
Fler- och
småbostadshus
Småhus
Småhus

D10
D65
D65

Nej
Nej
Nej
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detaljplan

Kommentar

Behövs en ny detaljplan för bättre
markanvändning
Översyn
Strategiskt placerad mark som bör ingå i
långsiktiga planer. Kan bebyggas enligt
gällande DP.
Eventuell översyn
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Bestämmelser och Tomtindelning behöver
ses över
Översyn
Översyn
Byggrätt ses över och utökas i kvarteret
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Behövs en ny detaljplan för bättre
markanvändning
Översyn
Strategiskt placerad mark som bör ingå i
långsiktiga planer. Kan bebyggas enligt
gällande DP.
Översyn
Översyn
Möjliga byggrätter
Översyn
Möjliga byggrätter
Översyn
Möjliga byggrätter
Översyn
Möjliga byggrätter
Behov av dagvattenutredning! Kan bebyggas
med industri.
Översyn
Översyn
Detljplan behöver ses över
Översyn
Detljplan behöver ses över
Planeras om för att hantera dagvatten och
bättre markanvändning
Ja
Byggrätter finns men begränsade möjligheter
att utnyttja. DP bör ses över om det ska
Nej
förtätas
Bestämmelser och Tomtindelning behöver
ses över
Översyn
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Nej
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Ja
Nej
Nej

Behov av översyn
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.

Loke 2

Kommunal/V-kommun

Flerbostad 8634 kvm

Loke 4

Kommunal/V-kommun

Flerbostad 8634 kvm

Läkaren 10

Kommunal/V-kommun

Parkering/Torg

Läkaren 8

Kommunal/V-kommun

Parkering/Torg

Läkaren 9
Lärkan 1

Kommunal/V-kommun
Privat

Parkering/Torg
Transformatorstation

Långhalsen 17

Privat

Långhalsen 15, 16, 18

D105

D105
D10, D42,
D79, D99
D10, D42,
D79, D99
D10, D42,
D79, D99
D63

Kommunal/V-kommun

Industri
Industri,
komplementbyggnad

Lärkträdet 1
Marknadsplatsen 13
Marknadsplatsen 14
Marknadsplatsen 16

Kommunal/V-hem
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Flerbostad Oklar
Småhus
Småhus
Småhus

Mejerigården 5
Näktergalen 1

Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Oxen 4
Poppeln 7
Poppeln 8

Kommunal/V-hem
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Bostäder, Hantverk,
Småindustri
Garage
Flerbostad delvis
bebyggd
Småhus
Småhus

Slaktaren 3

Kommunal/V-kommun

Slaktaren 4

Nej

Översyn

Nej

Översyn

Nej

Översyn

Nej

Översyn

Nej
Nej

Översyn
Översyn

D71

Ja

Översyn

D71

Ja

Översyn

D27
D61
D61
D61

Nej
Nej
Nej
Nej

Översyn
Nej
Nej
Nej

D80
D63

Nej
Nej

Översyn
Översyn

D63
D72
D72

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Småhus

V1

Nej

Nej

Kommunal/V-kommun

Småhus

V1

Nej

Nej

Slaktaren 5

Kommunal/V-kommun

Småhus

V1

Nej

Nej

Slaktaren 6

Kommunal/V-kommun

Småhus

V1

Nej

Nej

Smeden 4

Kommunal/V-hem

Flerbostad

D70, D100

Kanske
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Kan ses över för en mer lämplig
förtätning(småhus). Kan eventuellt bebyggas
enligt gällande DP. Oklar byggrätt.
Kan ses över för en mer lämplig
förtätning(småhus). Kan eventuellt bebyggas
enligt gällande DP. Oklar byggrätt.
Central och strategisk plats. Bestämmelser
och Tomtindelning behöver ses över
Central och strategisk plats. Bestämmelser
och Tomtindelning behöver ses över
Central och strategisk plats. Bestämmelser
och Tomtindelning behöver ses över
Användningsområde
Användningsområde. Ny detaljplan bostäder
mot ån?
Användningsområde. Ny detaljplan bostäder
mot ån?
Behövs ny detaljplan för bättre
markplanering
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Potentiellt bra läge för en centrumbildning på
södra sidan. Kan bebyggas enligt gällande
DP.
Ses över i samband med Gränden 1
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.
Kan bebyggas enligt gällande DP. Gammal
plan.

Översyn för att få till bättre markanvändning.
Eventuell översyn Kan eventuellt bebyggas enligt gällande DP.

Smeden 8

Privat

Oklar/småhus

D70

Kanske

Snickaren 1

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Snickaren 3

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Snickaren 4

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Snickaren 8

Privat

Flerbostad

D45

Nej

Sävstaholm 14:23

Kommunal/V-kommun

Bostäder, Hantverk,
Småindustri

D80

Nej

Sävstaholm 14:24
Sävstaholm 2:126
Sävstaholm 2:198
Sävstaholm 2:199
Sävstaholm 2:200>3
Sävstaholm 2:325 Odins väg
Sävstaholm 2:325 Sultans

Kommunal/V-kommun
Privat
Privat
Privat
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun
Kommunal/V-kommun

Bostäder, Hantverk,
Småindustri
Garage
Industri
Industri
Småhus
Ingen byggrätt
Ingen byggrätt

D80
D42
D45
D45
D63
Ingen
Ingen

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Sävstaholm 2:325 Södra Kiosken

Kommunal/V-kommun

Allmän plats

D12

Nej

Sävstaholm 2:325 Tekniska, Åbron

Kommunal/V-kommun

Småindustri

D53

Nej

Sävstaholm 2:325 Värmeverket
Sävstaholm 2:326
Sävstaholm 2:39

Kommunal/V-kommun
Privat
Kommunal/V-kommun

Industri
Garage
Industri

D58
D42
D68

Nej
Nej
Nej

Eventuell översyn Översyn för att få till bättre markanvändning.
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Översyn för bättre markanvändning. Kan
bebyggas enligt gällande DP
Eventuell översyn
Potentiellt bra läge för en centrumbildning på
södra sidan. Kan bebyggas enligt gällande
DP.
Översyn
Potentiellt bra läge för en centrumbildning på
södra sidan. Kan bebyggas enligt gällande
Översyn
DP.
Översyn
Användningsområde
Översyn
Användningsområde
Översyn
Användningsområde
Översyn
Ses över i samband med Gränden 1
Ja
Ny detaljplan?
Ja
Ny detaljplan?
Ägaren till kiosk vill kunna köpa loss
marken som kiosken står på
Ja
Ny detaljplan? Kan användas för
ställplatser/camping
Eventuell översyn
Behov av dagvattenutredning! Kan bebyggas
med industri.
Översyn
Översyn
Går området att utveckla? Vatten
Nej
Kan bebyggas med industri

Sävstaholm 2:406

Kommunal/V-kommun

Småindustri

D53

Ja

Eventuell översyn Tekniskas upplag mot ån, ändra användning?

Sävstaholm 2:44
Trädgården 26

Kommunal/V-kommun
Fastighets AB L E Lundberg

D48
D57

Nej
Nej

Översyn
Nej

Vik 1:47, Åsens Gård

Privat

D16

Nej

Översyn

Viren 8, 14-23

Peab

D85

Nej

Oklar

Åsen 3:1

Kommunal/V-kommun

Park
Småhus/radhus
Koloniområde,
Småhus
Småfastigheter.
Bostad, kontor,
handel, verksamhet
Handel, Kontor,
Lager, Småindustri

D98

Nej

Översyn

60

Ny detaljplan? Småhus? Planlagd som park.
Kan bebyggas enligt gällande DP.
Detljplan behöver ses över. Potentiell
odlingsby

Kan bebyggas enligt gällande DP.
Bestämmelser om byggnadshöjd behöver ses
över

Åsen 9:1

Kommunal/V-kommun

Handel, Bilservice

D88

61

Nej

Översyn

Bestämmelser och Tomtindelning behöver
ses över

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

Sbn § 67

82 (91)

SBN 2020/74

Översikt detaljplaner
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

l.
1.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med ytterligare
översyn för de områden/detaljplaner som bedöms behöver utredas vidare
(gulmarkerade områden) ifråga om ny detaljplan behövs eller ej samt att
återrappOltera
återrapportera till nämnden under första halvåret 2022.

2.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att inte prioritera några ytterligare åtgärder ii
dagsläget för de områden som bedömts som låg prioritering att se över
detaljplaner för (gråmarkerade områden).

3.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända översynen samt nämndens
beslut till kommunstyrelsen för kännedom
kännedom..

4.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att vidta åtgärder för
exploatering/försäljning inom områden som översynen visar kan byggas enligt
gällande detaljplan (grön
markerade områden).
(grönmarkerade

5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att initiera åtgärder för
5.
områden/detaljplaner där nya detaljplaner/utredningar behövs (rödmarkerade
områden).

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i ökat bostadsbyggande bör man se över möjligheterna till förtätning av
redan befintliga områden. Detta görs lämpligast genom en stegvis översyn av de
befintliga detaljplanerna med start i de centrala delarna av Vingåkers tätort.
Översynen pekar ut detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
behöver åtgärdas, de som behöver ses över för att kunna ta beslut om ny detaljplan
behövs, de fastigheter som kan bebyggas enligt gällande detaljplan samt de
detaljplaner där översyn behövs men bedöms vara av låg prioritet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-05
Översikt detaljplaner
Översikt detaljplaner Karta
Beslut skicka till

Kommunstyrelsen
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

73 (91)

Plats och tid
Kommunhuset Hjälmaren och Teams, tisdag den 15 juni kl. 16.00 -- 18.10

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Oavidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Inger Lindfors (S)
Pierre Szabo (M)

Kjell Stenberg (S)
Håkan Persson (S)
Göran Axelsson (C)
Leif Eriksson (KO)

Övriga deltagare
Pontus Lindberg, bygg och miljöchef
Erik Olsson, Samhällsutvecklingschefen
byggnadsinspektör
Tony Ljungberg byggnads
inspektör
Josefin Frank, sekreterare
Maria Prestera IT- Kommunikationschef §§ 60-62
Deltagare på distans

Kjell Stenberg (S), Roger Larsson (M), vice ordförande, Håkan Persson (S)
Tor-LeifThuresson
Pierre Andersson (S), Göran Axelsson (C), Tor-Leif
Thuresson (S), Leif Eriksson (KO)
Inger Lindfors (S), Pierre Szabo (M), Per-Erik Eriksson (SO), Pontus Lindberg, Erik Olsson, Tony
Ljungberg.
Vid uppropet intygade samtliga att det inte fanns utomstående personer i närheten som hade möjlighet
att överhöra nämndens överläggningar
Paragrafer

60-72
60
- 72

Justering

2021-06-21

Sekreterare
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Ordförande
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Justerande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-06-15

74 (91)

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Datum för anslagsuppsättande

2021-06-23

Datum för anslagsnedtagande

2021-07-12

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

151
(166)

2021-08-17

Au
§ 123
Au§

KS 2021/428

Översikt av detaljplaner över Vingåker centralort
Arbetsutskottets beslut
l.
1. Arbetsutskottet beslutar att en redaktionell ändring ska göras redaktionell i
Överskriften för besluthandlingar så att det tydligt framgår att detaljplanerna enbart
gäller centralorten.
Förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen beslutar att vidta åtgärder för exploatering/försäljning inom
områden som översynen visar kan byggas enligt gällande detaljplan (grönmarkerade
områden).
områden).
3. Kommunstyrelsen beslutar att initiera åtgärder för områden/detaljplaner där nya
detaljplaner/utredningar behövs (rödmarkerade områden).

Sammanfattning av ärendet
Som ett led ii ökat bostadsbyggande bör man se över möjligheterna till förtätning av
redan befintliga områden. Detta görs lämpligast genom en stegvis översyn av de
befintliga detaljplanerna med start ii de centrala delarna av Vingåkers tätort.
Översynen pekar ut detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
behöver åtgärdas, de som behöver ses över för att kunna ta beslut om ny detaljplan
behövs, de fastigheter som kan bebyggas enligt gällande detaljplan samt de
detaljplaner där översyn behövs men bedöms vara av låg prioritet.

Yrkande
lng-Mari
Ing-Mari Frössevi (C) yrkar på redaktionell ändring i överskriften så att det tydligt
framgår att detaljplanerna enbart gäller centralorten.

Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla lng-Mari
Ing-Mari Frössevis (C)
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag
Sbn §§ 67/2021
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-05
Översikt detaljplaner
Bilaga: Kartor detaljplaner

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-17

140
(166)

Tid och plats
Tisdagen den 17 augusti 2021, kl. 09:00-10:45 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker och via Teams.
Teams.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)

[ng-Mari
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin,
Hed in, kommunchef
Anna Olsson, sekreterare
Susanne laktlund,
Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§
Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

115-137
2021-08-23

.~

. .. .. .. .. .
·~···•······

,e
AnntZ:
,
e
..................... ~~~~
d.~~~

Annt z :
Ordförande

Justerande

. .. ... ... ... .... .. . . .

J;iid~
~~
Charlotte Prennfors

Deltagande på distans
Anna Lejon (M) och [ng-Mari
Ing-Mari Frössevi (C) deltog på distans.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

141
(166)

2021
-08-17
2021-08-17

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-08-17

Datum för anslagsuppsättande

2021-08-23

Datum för anslagsnedtagande

2021-09-15

::~::~:~i:lats
protokollet..
t?~,
~r ... . ...... ...... ..
::~::~::i
:lats för protokol
let . .. . ... 4?
Namnförtydligande

Anna Olsson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

184
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/8

Frågor enligt uppsiktsplikt till nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in NSV på kommunstyrelsens sammanträde
den 6 december för att redovisa svaren och att ett skriftligt svar bör inkomma
senast 29 november.
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 2021-07-20
Förslag på frågor
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Årsplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-20
Handläggare

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

KS 2021/8

Frågor enligt uppsiktsplikt till nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 6 december och att ett skriftligt svar ska inkomma senast 29
november.
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 nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård 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
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

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.

Påverkas inte av beslutet.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

77

Frågor enligt uppsiktsplikt till nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
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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Beslut om frågor enligt uppsikt

Redovisning av svar - informationsärende

2021
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Vingåkers hem och Vingåkers
jan kommunfastigheter

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på frågor

feb Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Västra Sörmlands räddningstjänst

Valnämnden redovisar svar på sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Vårdförbundet Sörmland
mars Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Viadidaktnämnden

april Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Patientnämnden

Vingåker vatten och avfall redovisar svar på frågor
Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter redovisar svar på
frågor
Västra Sörmlands räddningstjänst redovisar svar på frågor

juni Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Taxe- och avgiftsnämnden

Vårdförbundet Sörmland redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Nämnden för samverkan kring
aug socialtjänst och vård

Viadidaktnämnden redovisar svar på frågor

okt Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Överförmyndarnämnden

Patientnämnden redovisar svar på frågor

nov Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Barn och utbildningsnämnden

Taxe-och avgiftsnämnden redovisar svar på frågor

dec Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Socialnämnden

Nämnde för samverkan kring socialtjänst och vård redovisar svar på
frågor

2022
jan Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Kultur- och fritidsnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar svar på frågor

feb Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Valnämnden

Barn och utbildningsnämnden redovisar svar på frågor

mars Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt Vingåkers kommunfastigheter,
april Vingåkershem, Vingåkers kraft

Kultur- och fritidsnämnden redovisar svar på frågor

juni Beslut om frågor enligt uppsikt Vingåker Vatten och Avfall

Valnämnden redovisar svar på frågor

aug

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på frågor

okt

Vingåkers kommunfastigheter, Vingåkershem, Vingåkers kraft redovisar
svar på frågor

nov

Vingåker Vatten och Avfall redovisar svar på frågor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

185
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/420

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora
olyckor och katastrofer (POSOM)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad plan för psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att godkänna
framtida revideringar av planen.
Sammanfattning av ärendet
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor
och katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa
påsikt. Planen förklarar hur organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers ska
organiseras och bedrivas vid extraordinära händelser. Det psykiska och sociala
omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och katastrofer ska vara
ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent
medicinska och berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner,
åskådare, räddningspersonal, polis och sjukvårdspersonal med flera.
Beslutsunderlag
Sn § 63/2021
Tjänsteutlåtande 2021-05-03
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-03
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora
olyckor och katastrofer
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Upphäva nämndens beslut i § 45 2021-04-20
2. anta reviderad Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer
3. delegera till kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av planen

Sammanfattning av ärendet
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor
och katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa
på sikt. Planen förklarar hur organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers ska
organiseras och bedrivas vid extraordinära händelser. Det psykiska och sociala
omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och katastrofer ska vara
ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent
medicinska och berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner,
åskådare, räddningspersonal, polis och sjukvårdspersonal med flera
Beskrivning av ärende

Kommunens krishanteringssystem utgår från kraven i Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH), som omfattar hela hotskalan, från
vardagsolyckor till krig och grundas på principen att olyckor och kriser ska
hanteras så lika och nära den ordinarie verksamhet som möjligt. Det ska finnas en
nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser
(krisledningsnämnd). I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
I uppdraget för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer. Socialstyrelsen i allmänna råd 1991:2 (”psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer”) föreslog att en psykisk och
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social katastrofberedskap skulle byggas upp i kommuner och landsting. I råden
framhölls att erfarenheter från olika länder visar att det särskilt vid katastrofer som
drabbar lokalsamhället, är väsentligt att hälso- och sjukvården, räddningstjänsten,
socialtjänsten, kyrkan med flera organisationer samverkar i sina insatser för olika
drabbade grupper. De allmänna råden underströk att ett gott psykiskt och social
omhändertagande vid katastrofer förutsätter en helhetssyn på människan,
innebärande att arbetet måste bygga på kunskaper från olika kompletterande
kunskapsområden och ta hänsyn till biologiska, psykologiska, sociala,
socialpsykologiska samt existentiella faktorer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg och socialchef. Under 2020 diskuterades
förslaget i Posoms ledningsgrupp. Efter socialnämndens beslut 2021-04-20 § 45 har
förvaltningen upptäckt flera felaktigheter i det tidigare förslaget vilka nu har rättats
till.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Utgångspunkten i kommunens ansvar för psykiska och sociala stödinsatser är att
individen själv och med hjälp av sitt nätverk bestående av familj, vänner,
arbetskamrater, arbetsgivare skall kunna klara av att hantera en kris i livet.
Kommunens, sjukvårdens och polisens förhållningssätt är därför att vid olyckor och
kriser som kommer till deras kännedom försöka bedöma om individens egna resurser
och nätverk är tillräckliga.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildning och övning av Krisstöds/Posom-organisationen.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer
Sn 2021-04-20, § 45
Beslutet skickas till

Socialnämnden
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Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Vid extraordinär händelse ska kommunen
säkerställa att invånare inom
Vingåkersbyggden har tillfredställande och
likvärdig skydd och service.

Se bilaga Agenda 2030: mål 11.
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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]"
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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]"

I mål 11 ingår Att kommunerna utvecklar
samhällets beredskap mot olyckor
och kriser och arbetar med förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder, arbetar med
samordning och samverkan.
Förebygga och hantera olyckor och kriser, bidrar
till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
följer upp och utvärderar samhällets
krisberedskapsarbete och ser till att utbildning
och övningar kommer till stånd inom området.
Minska antalet dödsfall och antalet människor
som drabbas av katastrofer, inklusive
vattenrelaterade katastrofer.
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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?
x
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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Mål
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och
katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Krisstöd/POSOM aktiveras i situationer då det bedöms att samhällets ordinarie resurser inte
räcker till.
En målsättning är att insatserna så långt möjligt ska bedrivas inom ordinarie ramar och/eller
ordinarie personal. Detta för att lättare uppnå kvalité och kontinuitet. Genom information och
utbildning ska samhällets beredskap i dessa frågor successivt stärkas.

Syfte
Insatserna ska tillgodose de behov, utöver omedelbara räddningsinsatser och akutsjukvård,
vilka ges av räddningstjänsten, sjukvården och polisen, som drabbade och anhöriga kan ha i
anslutning till och efter den inträffade olyckan/katastrofen.

Inledning
Det högteknologiska samhället medför en ökad sårbarhet, exempelvis kan omfattande
störningar i eltillförseln få stora konsekvenser för många samhällsfunktioner. Människor reser
allt mer över hela världen, vilket ökar risken för transportolyckor och för att bli utsatt för
terror-handlingar eller naturkatastrofer. Exempel på terrorhandlingar är attacken i Oslo och
Utøya 2011, attackerna i Paris 2015, bombdåden i Bryssel 2016 och på Manchester Arena
2017. I Sverige inträffade i april 2017 ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm som ledde
till få omkomna men ett stort antal drabbade.
Katastrofriskerna har ökat i det moderna samhället. Ett antal större olyckor under de senaste
årtiondena som Scandinavian Star, Estonia och Tsunamikatastrofen har lett till ett ökat
intresse för det psykiska och sociala omhändertagandet efter en olycka.
Även mindre olyckor kräver psykiskt och socialt stöd men det kan i regel ske inom ramen för
samhällets ordinarie resurser.
Andra nya företeelser är den ökade användningen av sociala medier, vilket innebär att
information sprids snabbt. Drabbade kan larma direkt från en skadeplats vid en allvarlig
händelse. Det kan medföra att närstående och andra konfronteras med svåra situationer utan
möjlighet att kunna ingripa eller påverka.
Samtidigt som omvärlden förändras kontinuerligt sker allvarliga händelser mycket sällan i
varje enskild kommun, region och län. Som sällanhändelser är de allvarliga händelserna
därför förknippade med särskilda svårigheter vilket skiljer dem från det krisstöd som utövas i
vardagen. Ofta handlar utmaningarna om samordning och organisation av krisstödet.
4
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Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent medicinska och
berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner, åskådare, räddningspersonal,
polis och sjukvårdspersonal med flera.
Det är mot denna bakgrund som Socialstyrelsen i allmänna råd 1991:2 (”psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer”) föreslog att en psykisk och social
katastrofberedskap skulle byggas upp i kommuner och regioner. I råden framhölls att
erfarenheter från olika länder visar att det särskilt vid katastrofer som drabbar lokalsamhället,
är väsentligt att hälso- och sjukvården, räddningstjänsten, socialtjänsten, kyrkan med flera
organisationer samverkar i sina insatser för olika drabbade grupper. De allmänna råden
underströk att ett gott psykiskt och social omhändertagande vid katastrofer förutsätter en
helhetssyn på människan, innebärande att arbetet måste bygga på kunskaper från olika
kompletterande kunskapsområden och ta hänsyn till biologiska, psykologiska, sociala,
socialpsykologiska samt existentiella faktorer. Det innebär i sin tur att man i
katastrofplaneringen bör ha med representanter för samtliga dessa kunskapsområden.

Samverkan
I Vingåkers kommun finns en samverkan vid krisstödssamordning mellan berörda
verksamheter såsom Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen
Räddningstjänsten, Vårdcentralen, Polisen, med flera. I arbetet finns nära samverkan med
kyrkorna.
Ledningsgruppen har en nära samverkan och träffas regelbundet minst två gånger per år. Samt
när situationer uppstår som kräver en bedömning och uppstart. Vid en sådan bedömning är
följande frågeställningar centrala:
•
•
•
•
•
•

Vilka drabbade sammanhang finns? Grupper av människor, familjer, arbetsplatser etc.
Direkt berörda av händelsen
Indirekt drabbade, vittnen etc.
Riskfaktorer
Hur ser nätverken ut runt de drabbade, vilken förmåga har dessa?
Vilka behov finns och organisationsstorlek att tillgodose drabbades behov?

Uppdrag och förhållningssätt
Utgångspunkten i kommunens ansvar för psykiska och sociala stödinsatser är att individen
själv och med hjälp av sitt nätverk bestående av till exempel familj, vänner, arbetskamrater,
arbetsgivare eller föreningsliv etc. skall kunna klara av att hantera en kris i livet. Kommunens,
Regionens och Polisens förhållningssätt är därför att vid olyckor och kriser som kommer till
deras kännedom försöka bedöma om individens egna resurser och nätverk är tillräckliga. I de
fall det konstateras att en eller flera individer inte har förmåga att klara sin situation träder
kommunens, regionens och polisens ansvar in med stöd av de legala grunderna ovan.
5
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Drabbad
Anhöriga

Vänner

Arbetsgivare
….

Förhållningssätt som, kommunen, regionen, räddningstjänsten och polisen utgår från vid bedömning av behov av
psykiska och sociala stödinsatser. De inre ringarna utgör det bästa stödet för drabbade individer. Om dessa nätverk
inte finns eller saknar resurser träder samhällets ansvar in.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid
olyckshändelser
Akut omhändertagande
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje drabbad person/familj bör få en egen stöd/kontaktperson.
Samtliga drabbade bör registreras för att möjliggöra uppföljning.
Information måste fortlöpande tillhandahållas de drabbade.
De drabbade ska skyddas från ytterligare traumatiserande stress.
Vid omhändertagande på vårdcentralen bör fortsatta stödkontakter förberedas och
förmedlas.
Överlevande och anhöriga bör tidigt etablera kontakt med den eller de stödpersoner
som ska ha den fortsatta kontakten.
Anhöriga till omkomna bör i vissa fall ges möjlighet att resa till den ort där olyckan
inträffat.
Telefonjour för allmänheten bör snabbt inrättas och bemannas.

Långsiktiga stödinsatser för drabbade.
•

Erbjuda uppföljande stödkontakter på hemorten.

6
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Stödinsatser för berörd personal
Den särskilda uppgiften att garantera berörd räddningspersonal nödvändigt stöd för att följa
upp deras upplevelser under räddningsarbetet (debriefing) är ett ansvar för respektive
arbetsgivare och företagshälsovården
Information och kontakter med media
Sedan de allmänna råden skrevs har utvecklingen inom informationsområdet varit snabb
genom Internet, mobiltelefoni, SMS, sociala medier etc. Det är därför idag ännu svårare att
förebygga ryktesspridning och att felaktig information sprids.
Samtidigt har Krisstöd/POSOM gruppernas huvudsakliga arbetsuppgift blivit att handskas
med information till media för att rätt information ska spridas och om möjligt skydda
drabbade från påträngande uppmärksamhet från media. Det är därför viktigt att det till
Krisstöd /POSOM gruppen knyts informatörskompetens som kan redigera kommunens
hemsida, svara för mediahantering med mera.
Parallellt med denna utveckling har samhällets medvetande om vikten av krishantering ökat
och de flesta skolor, arbetsplatser etc. har idag egna krisplaner vilket minskar behovet av
direkta insatser från Krisstöd /POSOM grupperna.

Organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers kommun
Ledningsgrupp
I ledningsgruppen ingår
• Socialchef, områdeschef för IFO(individ- och familjeomsorgen i socialförvaltningen).
• Vice räddningschef, Räddningstjänsten (ersättare räddningschef).
• Områdeschef, ersättare, Polismyndigheten.
• Kyrkoherde, ersättare, Svenska kyrkan.
• Vårdcentralchef (ersättare kurator), Vingåkers vårdcentral.
• Skolsköterska (ersättare barn- och utbildningschef), barn- och
utbildningsförvaltningen.
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialförvaltningen.
• Anhörigsamordnare, socialförvaltningen.
• Kommunens kommunikatörer (ersättare enligt särskild lista).
• Säkerhetsstrateg
Migrationsverket, Polismyndigheten och företagshälsovården inbjuds regelmässigt till
ledningsgruppen.
Vid behov kan andra berörda knytas till ledningsgruppen.
Ledningsgruppens uppehållsplats
1:a hand kommunkontoret i Vingåker.
2:a hand Ekgårdens konferensrum (tillgängligt kväll, natt, helg)
Ledningsgruppens arbetsuppgifter
7
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera och utveckla organisationen samt svara för utbildning/information om krisstöd
såväl till stöd- och resursgrupper som till hela lokalsamhället.
Organisera akuta hjälpinsatser till dem som berörts av en katastrof och deras anhöriga
och därvid beakta att ledningsgruppen kan behöva vara aktiv flera dygn i sträck.
Samordna stödgruppens arbete.
Samordna resursgruppens arbete.
Dokumentation.
Information, uppsamling och stöd till anhöriga.
Information till massmedia.
Omhändertagande och bistånd till oskadade inblandade.
Bistå stödgruppen.
Kalla in lämpligt antal resurspersoner beroende på händelsens omfattning.

Stödgrupp
I stödgruppen ingår
I stödgruppen ingår representanter från kyrkorna, psykolog, kurator (vårdcentralen), samtliga
sjuksköterskor och socionomer anställda i barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. (skolkurator, socialsekreterare, skolsköterskor och sjuksköterskor.)
Stödgruppen inkallas i omfattning motsvarande olyckans omfattning.
Stödgruppens arbetsuppgifter
• Ge kvalificerat psykologiskt och socialt stöd till drabbade och deras anhöriga på kort
och lång sikt
Resursgrupp
Resursgrupp består av
Intresserade inom kommun och frivilligorganisationer. Det är främst olika kyrkor och Röda
Korset. Hjälper till med praktiska insatser, exempelvis utspisning och medmänskligt
omhändertagande.
Resursgruppen inkallas i omfattning som bedöms av ledningsgruppen.
Resursgruppens arbetsuppgifter
• Medmänskligt stöd
• Praktiskt omhändertagande d.v.s. ordna med förtäring, filtar, skjutsar etc.

Larmplan
Ledningsgrupp
Vid en större olycka larmar tjänsteman i beredskap (Tib), räddningsledare eller vakthavande
polisbefäl via SOS-centralen ur ledningsgruppen (=larmlista).
Krisstöds/POSOM:s ledningsgrupp kan också aktiveras av kommunens krisledningsgrupp och
på eget initiativ.
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Stödgrupp
Stödgruppen larmas vanligen av Krisstöd/POSOMS:s ledningsgrupp.

Larmlista
Larmlistan uppdateras löpande. Ansvarig är säkerhetsstrateg. Respektive huvudman anmäler
omgående personförändringar i larmlistan till säkerhetsstrategen som sedan via brev eller mail
förmedlar den reviderade listan till ledningsgruppens medlemmar, polismyndigheten,
räddningstjänsten och SOS alarm.

Befogenheter
Socialchefen och områdeschefen-IFO har var för sig rätt att besluta om ekonomiskt bistånd
avseende medel för uppehälle, logi, ekipering samt för resa till hemorten med billigaste
färdsätt såvida inte transporten på grund av särskilda omständigheter måste ske på annat sätt.
Kontakt skall alltid tas med försäkringsbolag och annan ev. hemkommun.
Socialchefen och områdeschefen-IFO har även rätt att vid större katastrofer beordra in
växelpersonal för tjänstgöring.
Ledningsgruppen har rätt att rekvirera mat från Humlegårdens kök.

Ekonomi
Kostnader för utbildning, material etc. bekostas av kommunens konto för
beredskapsplanering. Samråd ska ske med beredskapsansvarig i kommunen.
Direkta kostnader för Krisstöd/POSOM insatser vid olyckor och katastrofer till den del som ej
täcks av försäkringsbolag eller andra svarar kommunstyrelsen för.
För personalkostnader för ledningsgrupp och stödgrupp svarar respektive arbetsgivare.

Interna bilagor
Bilaga 1, Administrativa rutiner och logi
Bilaga 2, Ledningsgrupp
Bilaga 3, Stödgrupp
Bilaga 4, Resursgrupp
Bilaga 5, Lokaler och viktiga kontakter
Bilaga 6, Disponibla telefoner, dörrkoder och viktiga telefonnummer under bearbetning
Bilaga 7, Viktiga kontaktuppgifter
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

80 (91)

Sn § 63

SN 2021/99

Krisstöd/POSOM-plan
Socialnämndens beslut

1.
l.
2.
3.

Socialnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut i Sn 2021-04-20, § 45.
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta reviderad
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att delegera till
kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av planen.

Sammanfattning av ärendet
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor
förebygga psykisk ohälsa på
och katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och forebygga
förklarar hur organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers ska organiseras
sikt. Planen fOrklarar
och bedrivas vid extraordinära händelser. Det psykiska och sociala omhändertagandet
av drabbade människor vid stora olyckor och katastrofer ska vara ett stöd i den akuta
situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent
medicinska och berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner, åskådare,
räddningspersonal, polis och sjukvårdspersonal med flera.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03 med tillhörande bilagor
för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer
Plan for
Sn 2021-04-20, § 45

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Säkerhetsskyddsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

70 (91)

Tid och plats
Måndagen den 14 juni 2021 kl. 13.15-15.30 ii Tisnaren ii kommunhuset, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal
TiredaI (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Tommy Björkdal (M)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
Maria Isaksson, dietist, §§ 57-57
Britt-Marie Svedenberg, processledare, §§ 61-61

Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Camilla Tiredal, Marika Björkdal, Louise Karlsson,
Daniel Helmersson, Tor-LeifThuresson, Marie-Louise Pedersen, Tommy Björkdal, Maria
Isaksson och Britt-Marie Svedenberg deltar på distans via videolänk.
videolänk.

Paragrafer

55-70

Datum för justering

2021-06-14

Sekreterare

..t?~_
J?~.b
b _.........Mes~

Ordförande

- -22~------

Justerande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatu m

2021-06-14

71 (91)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-14

Datum för anslagsuppsättande

2021-06-16

Datum för anslagsnedtagande

2021
-07-08
2021-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

...................
................... ~
t&............ ... <
< ............................
Mesir
Taki
MesirTaki

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

186
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/267

Revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden att gälla från 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ett tillägg har gjorts i paragraf 6 i reglementet för gemensamma patientnämnden att
ledamöter får närvara på distans på sammanträdet. Presidiet och protokollförare ska
dock befinna sig i eller i anslutning till utlyst sammanträdeslokal. Samma tillägg har
gjorts under punkt 4 i reglementet för nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-13
Rf § 14/2021
Reglemente för gemensamma patientnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-13
Handläggare

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

KS 2021/267

Revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden att gälla från 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett tillägg har gjorts i paragraf 6 i reglementet för gemensamma patientnämnden att
ledamöter får närvara på distans på sammanträdet. Presidiet och protokollförare ska
dock befinna sig i eller i anslutning till utlyst sammanträdeslokal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Region Sörmland.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Region Sörmland är värd för patientnämnden som är gemensam med de sörmländska
kommunerna. Nämnden har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare
på distans med stöd av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Nu har regionfullmäktige
beslutat föreslå att möjligheten till digitala sammanträden under extraordinära
händelser/situationer ska införas i reglementet för den gemensamma patientnämnden.
Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder gäller under förutsättning att
samtliga huvudmän fattar likalydande beslut. Regionfullmäktige har beslutat att
rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta likalydande beslut.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för
gemensamma patientnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokollsutdrag Rf 14/2021
Reglemente för gemensamma patientnämnden

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Gemensamma patientnämnden
Författningssamlingen

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

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

Beslutet bedöms inte påverka.

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka..
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Dokumentnummer

2021-04-27

RS-LED21-0950-10

§ 14/21 Digitala sammanträden i fullmäktige,
styrelsen och nämnder
Diarienummer:

RS-LED21-0950

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-04-13
2021-04-27

Ärendenr
§ 71/21
§ 14/21

Regionfullmäktiges beslut
1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas.
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala
utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och
Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021.
3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om
revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i
Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
förlängs till och med den 31 december 2021.
5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den
tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal”.

Reservationer
Kristdemokraterna: Juha Frondelius och Marian Loley
Liberalerna: Eva Callhammar och Christer Kax Sundberg
Moderaterna: Magnus Leivik och Ingrid Jerneborg Glimne

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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Yrkanden
Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Åsa Kratz (S), Leif Lindström (S),
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Magnus Leivik (M) yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen den 13 april
2021, § 71/21: I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen
vara: ”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att
sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.”
Lotta Back (V), Juha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tommy Fogelberg
(V), Filip Rundström (M), Petter Söderblom (M), Christer Kax Sundberg (L),
Ingrid Jerneborg Glimne (M) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) yrkande.
Mattias Claesson (C), Åsa Kratz (S) yrkar avslag på Leiviks (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ordförande ställer tilläggsförslag från Magnus Leivik (M) under proposition och
finner att det avslås.
Ärendet
I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade
regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till
distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020.
Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med
den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra.
En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av
regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra
samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik,
informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag
på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav
uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och
hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade
resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen
helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.
Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre
sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi.
I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges
arbetsordning samt i nämndernas reglementen.
Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring
socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna
har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd
av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden
som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa
nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder
gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut.
Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta
likalydande beslut.
För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna
föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad
möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende
patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och
med den 31 december 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-04-13, § 71/21
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-09-15, § 116/20
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20
Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse
och nämnder
Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige
Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen
Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri
och Dammsdalskolan
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
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Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Jan Grönlund, regiondirektör
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn
Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn
Anna Ericson, controller för styrande dokument
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

187
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/491

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård att gälla från 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ett tillägg har gjorts under punkt 4 i reglementet för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård. Ledamöter får närvara på distans på sammanträdet. Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i eller i anslutning till utlyst sammanträdeslokal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-05
Rf § 14/2021
Reglemente för samverkan kring socialtjänst och vård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-05
Handläggare

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

KS 2021/491

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård avseende digitala
sammanträden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård att gälla från 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett tillägg har gjorts under punkt 4 i reglementet för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård. Ledamöter får närvara på distans på sammanträdet. Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i eller i anslutning till utlyst sammanträdeslokal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Region Sörmland.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Region Sörmland är värd för nämnden för samverkan kring socialtjänst, som är
gemensam med de sörmländska kommunerna. Nämnden har under pandemin
genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd av regionfullmäktiges
beslut § 116/20. Nu har regionfullmäktige beslutat föreslå att möjligheten till digitala
sammanträden under extraordinära händelser/situationer ska införas i reglementet för
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Beslut angående reglementen för
gemensamma nämnder gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar
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likalydande beslut. Regionfullmäktige har beslutat att rekommendera länets
kommunfullmäktige att fatta likalydande beslut.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för
och nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokollsutdrag Rf 14/2021
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Författningssamlingen

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

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

Beslutet bedöms inte påverka.

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka..
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs,
Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
(nedan gemensamt kallade huvudmännen)
Region Sörmland är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
regionens organisation.
1 Nämndens ansvar
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av
socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att;
• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan
de olika huvudmännen
• Öka effektivitet inom berörda verksamheter
• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
• Skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda
områden
I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i
respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma
nämnden för följande verksamheter:
•

Hjälpmedelsförsörjningen (bilaga 1)
Nämnden svarar för att tillhandahålla individuella hjälpmedel till
personer med funktionsnedsättning. Nämndens uppgift är att trygga en
god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i
regionen och kommunerna.
Nämnden har vårdgivaransvar för den vård som ges vid
hjälpmedelscentralen.

•

FoU Sörmland (bilaga 2)
Avser verksamhet för forskning och utveckling avseende socialtjänst
och hälso- och sjukvårdsfrågor inom Sörmland

•

Vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå (bilaga 3)

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma
målgrupper;
•

Barn och unga som behöver särskilt stöd
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•
•
•
•

Riskbruk, missbruks- och beroendevård
Äldre
Personer med funktionsnedsättning
Personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Nämnden skall besluta avseende operativa riktlinjer för huvudmännen, i
övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella
frågor. Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal.
Nämnden ska i möjligaste mån följa värdregionens/kommunens
budgetprocess.
2 Förändring av nämndens ansvarsområde
För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut
om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som
regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av
kommunallagen.
3 Nämndens sammansättning
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari
året efter det år då val i hela riket har ägt rum.
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av
15 ledamöter.
Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun en ledamot
vardera. För varje ledamot utses en ersättare.
Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande och en
vice ordförande. Huvudmännen är överens om att Region Sörmland som
värdkommun utser ordförande och kommunerna i samverkan utser två vice
ordföranden.
Nämnden utser inom sig ett presidium. Det består av ordföranden och två
vice ordföranden.
4 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
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bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice
ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i
detta stycke.
5 Ersättning till ledamot
Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och
ersättare i den gemensamma nämnden.
6 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör
fullgör denne tjänstgöringen t.o.m. beslut i det ärende som behandlas.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten.
7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde utser nämnden ersättare.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.
8 Anmälan om förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens
sekreterare.
9 Beslutförhet
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
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10 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare i god tid
före sammanträdesdagen. Kallelsen skall också tillhandahållas respektive
huvudmans registrator för kännedom via webbpublicering.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista.
11 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga
huvudmän i pappersform till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på
var och en av de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.
Tillkännagivandet behöver inte införas i någon tidning. Justerat protokoll
med underliggande handlingar publiceras på regionens externa webb och
meddelande om detta delges.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
12 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
13 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden
bestämmer.
14 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
15 Delegering
Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen.
Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater,
liksom delegeringens omfattning.
16 Revision
Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen.
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns
fullmäktige.
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17 Beredningsgrupper
Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för
närvård (utökad)

137

Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) avseende Hjälpmedelsförsörjningen
i länets kommuner och region
1 Ansvar för hjälpmedelsförsörjningen
I enlighet med tilldelade ekonomiska resurser ansvarar nämnden för
försörjning av
• Hjälpmedel för daglig livsföring
• Hjälpmedel för vård och behandling
• Hjälpmedel för inkontinens
• Grundutrustning
• Ytterligare hjälpmedel kan överföras till den gemensamma nämnden
efter särskilt beslut av samtliga fullmäktige
Nämnden ska bereda frågor beträffande
• Vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas av sjukvårdshuvudmannen
enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, samt regelverk för detta
• Egenavgifter för respektive hjälpmedel.
Nämnden ska besluta om
• Priser för enskilda hjälpmedel gentemot respektive huvudman
• Riktlinjer avseende hjälpmedelsförsörjningen. I detta ingår också att
fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel
I nämndens uppdrag ingår vidare
• Följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande
bevaka policyfrågor
• Kvalitetssäkring av verksamheten
• Allmän och riktad information till huvudmännen och dess personal
• Fortlöpande informera och utbilda förskrivare om utvecklingen inom
området samt policy och riktlinjer i övrigt
• Vara sakkunniga inom hjälpmedelsområdet utifrån ett medicinskt
och tekniskt perspektiv
• Individuell anpassning av hjälpmedel
• Upphandling och inköp av hjälpmedel
• Förrådshållning och distribution av hjälpmedel
• Service, underhåll och reparation av hjälpmedel
• Återtagning och rekonditionering av hjälpmedel
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2 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas idag
eller förordning samt bestämmelser.
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera om verksamhetens
utveckling och ekonomiska ställning.
Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV – nämnden) avseende FoU i
Sörmland
1 Inledning
FoU i Sörmland Forskning och utveckling i Sörmland(FoUiS) [FoUiS] är en
länsgemensam resurs för verksamheter i Sörmlands kommuner och i
regionen som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning samt
övriga grupper som omfattas av statliga stöd för verksamhetsutveckling.
Gemensamma nämnden för vård omsorg och hjälpmedel (VOHJS)
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
har i enlighet med VOHJS(NSVs) reglemente ansvar för FoUiS.
Länsstyrgruppen för Närvård tillika beredningsgrupp för VOHJS(NSV) är
styrgrupp för FoUiS och Länsstyrgruppen utser representanter till styrelse
för FoUiS.
Regionala FoU-enheter inom äldreområdet skapades med stöd av statliga
medel för att stimulera till forskning och utveckling. I Sörmland startade
FoU Äldre 2002 i samverkan mellan kommunerna och regionen. Verksamheten permanentades 2008 och utvidgades till att även omfatta området
vuxna med funktionsnedsättning. Därmed ändrades verksamhetens namn till
FoU i Sörmland. FoUiS har efter hand utvidgats och utvecklats mot att fylla
ett gemensamt behov av hållbar, systematisk och strategisk kunskapsutveckling på olika nivåer.
FoUiS ingår i uppbyggande av att stärka regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Sörmland. Detta
arbete har sin grund i regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
överenskommelse om samordnade långsiktiga insatser som ska stödja en
evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
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2 Vad är FoUiS?
FoUiS är en länk mellan forskning, utveckling, utbildning och praktik.
F står för forskning och hämtar stöd i olika vetenskapliga teorier och
metoder. F innebär att process och effekt av insatser samt vardagspraktik
studeras strukturerat med hjälp av vetenskapliga metoder. FoU bidrar med
ny kunskap baserad på forskning för att främja verksamheters utveckling. F
innebär att FoU håller sig uppdaterad om forskningsfronten och bidrar med
egen forskning inom relevanta områden.
o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande. Markerar
att båda är nödvändiga för att visionen ska kunna nås.
U står för utveckling som baseras på evidens. U innebär hållbar utveckling
och förbättring med strategiskt och systematiskt arbetssätt.
S står för Sörmland.
3 Värdegrund
FoUiS utgår från en humanistisk människosyn grundad på alla människors
lika värde och rättigheter. I denna grundsyn ingår mångfald som resurs samt
alla individers och verksamheters potential för lärande och utveckling. Den
utgår också från hälsa i vid bemärkelse och att olika perspektiv berikar
varandra.
4 Vision
FoUiS´s vision är främjad hälsa och full delaktighet för målgrupperna. Att
alla verksamheter arbetar utifrån en evidensbasera(d) praktik och utgår från
att evidensbaserad kunskap i vård och omsorg förutsätter ömsesidigt lärande
byggt på brukare/patient/klient, praktiker/professionella och forskning som
kunskapskällor. Att olika nivåer inom verksamheter har insikt och vilja
söka, använda samt utveckla ny kunskap och kompetens. Att individers
egna, verksamheters och samhällets effektiva och hållbara resursanvändning.
5 Målgrupper
FoUiS´s ansvarsområde innefattar äldre och personer med funktionsnedsättning samt övriga grupper inom socialtjänsten som omfattas av statliga stöd
för verksamhetsutveckling. Hela socialtjänstens målgrupper kommer på sikt
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att ingå och det innebär samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens
uppdrag.
6 Ekonomiska ramar
FoUiS finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och tidigare överskott. Medlemsavgiften baserar sig på invånarantalet i kommunerna och i
regionen och uppgår till sex kronor per invånare för kommunerna och fyra
kronor per invånare för Region Sörmland. Kommande förändringar av
medlemsavgiften måste beslutas i respektive kommun och region
(huvudman).
7 Övergripande mål
• FoUiS´s övergripande mål är att FoUiS´s arbete främjar en hållbar
utveckling och förbättring i verksamheter baserad på evidens från
forskning, praktik och brukar-/patienterfarenhet.
• FoUíS´s arbete leder till individers egna, verksamheters och
samhällets effektiva och hållbara resursanvändning.
• FoUiS´s arbete stärker tvärvetenskaplig och tvärsektoriell vardagsnära
kunskapsutveckling för vård och omsorg och hälso- och sjukvården.
• FoUiS´s arbete sprider kunskap och erfarenheter mellan verksamheter
inom och mellan kommuner och region.
• FoUiS´s arbete med berörda huvudmän leder till god hälsa och full
delaktighet för målgrupperna.
• FoUiS är en lärande organisation som kontinuerligt lär av sina
erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.
• FoUiS har resurser och kompetens så att ovanstående mål kan uppnås.
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Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV-nämnden) avseende regionalt Vård
och omsorgscollege Sörmland (VO-College)
1 Inledning
Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) finns etablerat som ett
certifierat samverkansorgan sen våren 2011. Samverkan är reglerad av
nationellt framtagna kriterier och gäller för hur utbildare och verksamhet
gemensamt ska verka för att stärka attraktivitet och kvalitet inom vård- och
omsorgsutbildningar på gymnasial och högskolenivå. Ingående parter är
Region Sörmland, vård- och omsorgsutbildningarna samt vård- och
omsorgsverksamheterna inom kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Gnesta och Vingåker jämte
Kommunal, VISION (tidigare SKTF ta bort), Vårdförbundet och
Mälardalens högskola.
Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS)
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård(NSV) har
i enlighet med VOHJS(NSVs) reglemente ansvar för VO-College Sörmland.
Denna bilaga avser beskriva ansvarsuppdragets grund.
De ingående parterna för ett regionalt VO-College Sörmland har ett
samverkansavtal och har gemensamt under 2010 arbetat fram ansökan inför
certifieringen som skedde i början av 2011. Under tidsperioden när ansökan
processades fram etablerades även arbetsgrupper och arbetsformer för att
säkerställa samverkan på det regionala planet. En regional styrgrupp finns
med tjänstemannarepresentation från kommuner, regionen och högskola
samt med ingående personalorganisationers förtroendevalda representanter.
På egen begäran är arbets-förmedlingen adjungerade till styrgruppen för
VO-College Sörmland.
Med certifieringen av VO-College Sörmland öppnas möjligheten att
etablera lokala VO-College inom länet. Enligt de nationella reglerna ska
ansökan för ett lokalt VO-College först godkännas av styrgruppen för det
regionala VO-College Sörmland innan den kan gå vidare till Nationella
Rådet för bedömning.
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2 Vad är VO-College
Termen college har inom svensk utbildning etablerats som begrepp för en
reglerad samverkan mellan yrkesinriktade utbildningar och arbetsliv utifrån
fastställda kvalitetskriterier. Ordet ”college” är lånat från engelskan där det
vanligen används som en del i namnet för högre utbildning.
Vård- och omsorgscollege utgår från en nationell modell för regional
samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Syftet är att göra utbildning
inom vård- och omsorgsområdet mer attraktiv för den enskilda som utbildas
och för arbetsmarknadens aktörer. VO-College kan innefatta utbildning på
gymnasial, eftergymnasial och högskole/universitetsutbildning för såväl
ungdomar samt vuxna samt kompetensutveckling för redan anställda.
Certifieringen beslutas av Nationella rådet och är en kvalitetsgaranti som
gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Certifieringen gäller 3 år i
taget. Nationella rådet består av Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Kommunala företagens samorganisation (KFS), Vårdföretagarna och
arbetstagarparter.
3 Kriterier enligt Nationella Rådet
Vid certifiering bedöms ansökan för det regional VO-college på om det
tillräckligt tydligt framgår vad/hur, omfattning, förväntade resultat och
framtid för nedanstående punkter:
1.
•
•
•

Varför Vård- och omsorgscollege?
Syfte/Vision
Analys/Bakgrund
Mål

2. Samverkan
Beskrivning av den regionala organisation som ska stödja syftet med VOCollege. I den regionala styrgruppen ska alla parter ingå och arbetsgivarna
ska vara i majoritet och inneha ordförandeposten.
3. Regionalt perspektiv
Beskrivning av hur regionala VO-College arbetar med:
• Marknadsföring
• Omvärldsbevakning
• Genusperspektiv
• Mångfald
• Övriga frågor i ett regionalt samarbete
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4. Infrastruktur för utbildningarna
Beskrivning av vilka utbildningsanordnare och utbildningsnivåer som
ingår i samverkan.
5. Hälsoperspektivet
Beskrivning av vad parterna gör och kommer att göra på regional nivå
när det gäller hälsoperspektivet.
6. Kvalitetsarbete/Uppföljning
Beskriv hur regional styrgrupp systematiskt arbetar med uppföljningen
och utvecklingen av regionalt college och lokala college samt hur
kvalitén på utbildningarna kommer att följas upp.
7. Avtal och överenskommelser
Olika samarbetsavtal mellan parterna på regional nivå ska finnas för
• Samarbetsavtal mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.
• Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande.
• Avsiktsförklaring med högskola/universitet.
För lokala VO-college ersätts ovanstående punkt 3 med att beskriva det
lokala perspektivet samt att besvara ytterligare kriterier som rör:
Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö
Beskrivning av arbets- och lärmiljö som stimulerar kreativitet och
engagemang samt modern teknik, utrustning och dokumentationssystem.
Lärformer och arbetssätt
Beskrivning av hur arbetet bedrivs med att skapa sammanhang och teoretisk
förankring som motsvarar verksamhetens behov. Beskriv hur ni arbetar med
erfarenhetsutbyte mellan utbildningsanordnare och arbetsliv.

4 Övergripande mål
Syfte och mål med ett regionalt VO-College Sörmland är:
•

Att parterna arbetar efter samsyn när det gäller vilken baskompetens som
erfordras för arbete inom vård och omsorg och att den utbildning som ges
för ungdomar och vuxna syftar till att utveckla denna kompetens och att
individens förutsättningar tas till vara och bidrar till större mångfald
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•

Att definitionen av baskompetens, enligt ”Baskompetens inom vård- och
omsorgssektorn” (SKL 2007) samt att gällande nationella kursplaner i
gymnasieskola och vuxenutbildning, ligger till grund för kursutbud,
kursinnehåll, spetskompetens- och fördjupningskurser samt vad och hur
eleverna lär under APL

•

Att kommunernas vård och omsorgsverksamheter, Region Sörmland och i
förekommande fall privata vårdgivare tillhandahåller VFU/APL/LIA
platser för studenternas/elevernas lärande hos arbetsgivarna och att dessa
platser kvalitetssäkras i samråd med utbildningsanordnaren

•

Att KliPP (Klinisk Praktikplacering) är ett gemensamt IT-verktyg för
hantering av VFU/APL / LIA 1 platser mellan berörda parter

•

Att parterna samverkar kring handledarutbildningar, så att dessa kan
genomföras i en omfattning så att kvalificerade handledare finns hos
arbetsgivaren

•

Att beakta hälsoperspektivets betydelse, både när det gäller fysisk och
psykisk hälsa.

•

Att samverka kring marknadsföringsåtgärder

5 Målgrupper
Direkta målgrupper för VO-College är elever på gymnasienivå,
eftergymnasial nivå och studenter på högskolenivå som genomför
yrkesrelaterade utbildningar som förberedelse inför arbete inom hälso- och
sjukvård samt vård och omsorg. Vidare utgör medarbetarna på de
arbetsplatser i de verksamheter som är involverade i utbildningsuppdraget
att handleda elever och studenter under deras praktik direkt målgrupp.
Likaså de medarbetare som får fortbildningsinsatser kopplade till VOCollege. Ungdomar och vuxna som står inför framtida studieval utgör
ytterligare en målgrupp främst för marknadsföringsinsatser i syfte att höja
attraktionskraften för utbildningar relaterade till yrken inom hälso- och
sjukvård samt vård och omsorg.

1

Utbildningsmoment i praktiken är: VFU – verksamhetsförlagd utbildning på
högskolenivå, APL – arbetsplatsförlagt lärande (enligt Gy2011) och LIA – Lärande i arbete
för KY/Yh-utbildningar.

145

6 Resursfördelning
Region Sörmland finansierade under ansökningsprocessen en projektledare
på 50 procent (%) tjänstgöringstid för att driva processen framåt med
ansökningen och samordna det regionala samarbetet utifrån styrgruppens
intentioner. Styrgruppen har arbetat på mandat och tid som belastats
respektive organisation som ledamoten har sin hemvist i. För styrgruppens
ledamöter.
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§ 14/21 Digitala sammanträden i fullmäktige,
styrelsen och nämnder
Diarienummer:

RS-LED21-0950

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-04-13
2021-04-27

Ärendenr
§ 71/21
§ 14/21

Regionfullmäktiges beslut
1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas.
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala
utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och
Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021.
3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om
revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i
Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
förlängs till och med den 31 december 2021.
5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den
tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal”.

Reservationer
Kristdemokraterna: Juha Frondelius och Marian Loley
Liberalerna: Eva Callhammar och Christer Kax Sundberg
Moderaterna: Magnus Leivik och Ingrid Jerneborg Glimne
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Yrkanden
Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Åsa Kratz (S), Leif Lindström (S),
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Magnus Leivik (M) yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen den 13 april
2021, § 71/21: I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen
vara: ”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att
sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.”
Lotta Back (V), Juha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tommy Fogelberg
(V), Filip Rundström (M), Petter Söderblom (M), Christer Kax Sundberg (L),
Ingrid Jerneborg Glimne (M) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) yrkande.
Mattias Claesson (C), Åsa Kratz (S) yrkar avslag på Leiviks (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ordförande ställer tilläggsförslag från Magnus Leivik (M) under proposition och
finner att det avslås.
Ärendet
I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade
regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till
distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020.
Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med
den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra.
En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av
regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra
samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik,
informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag
på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav
uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och
hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade
resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen
helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.
Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre
sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi.
I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden
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föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges
arbetsordning samt i nämndernas reglementen.
Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring
socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna
har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd
av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden
som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa
nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder
gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut.
Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta
likalydande beslut.
För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna
föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad
möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende
patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och
med den 31 december 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-04-13, § 71/21
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-09-15, § 116/20
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20
Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse
och nämnder
Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige
Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen
Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri
och Dammsdalskolan
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
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Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Jan Grönlund, regiondirektör
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn
Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn
Anna Ericson, controller för styrande dokument
Akten
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

188
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/109

Revidering av kommunstyrelsens reglemente gällande
delegering av befogenhet att utfärda vistelseförbud på
allmän plats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva delegering till kommunstyrelsen att
besluta om förbud mot att vistas på allmän plats i enlighet med förordningen
(2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om förordningen (2021:161) om ändring i
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet i 8 kap 1 §
förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 att delegera befogenheten att besluta
om förbud mot att vistas på allmän plats till kommunstyrelsen.
Regeringen beslutade den 8 juli 2021 att från och med den 15 juli upphäva
kommuners möjlighet att utfärda vistelseförbud.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-29
Förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen
SFS 2021-812
Kf § 48/2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-29
Handläggare

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

KS 2021/109

Revidering av kommunstyrelsens reglemente gällande
delegering av befogenhet att utfärda vistelseförbud på
allmän plats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva delegering till kommunstyrelsen att
besluta om förbud mot att vistas på allmän plats i enlighet med förordningen
(2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om förordningen (2021:161) om ändring i
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet i 8 kap 1 §
förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 att delegera befogenheten att besluta
om förbud mot att vistas på allmän plats till kommunstyrelsen.
Regeringen beslutade den 8 juli 2021 att från och med den 15 juli upphäva
kommuners möjlighet att utfärda vistelseförbud.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreterare i samråd med kommunchef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att då regeringen beslutat att upphäva kommunernas
möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser ska
kommunfullmäktiges delegering till kommunstyrelsen gällande detta återkallas och
kommunstyrelsens reglemente ska revideras.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på reviderat reglemente
SFS 2021-812
Kf § 48/2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Polismyndigheten
Region Sörmland, smittskyddsläkare
Folkhälsomyndigheten

Mattias Gustafsson
Tillförordnad kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Beslutet bedöms inte påverka.

Beslutet bedöms inte påverka.

Beslutet bedöms inte påverka.

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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Reglemente för kommunstyrelsen
1§
För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente, bestämmelser i reglemente
med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder (Kf § 103/2019), samt vad som
föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.

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

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

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

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

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

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

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

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

8 § Näringslivsfrågor
Kommunstyrelsen ska:
-

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

-

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

-

Utveckla högskolekontakter i samverkan med näringslivet.

-

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

-

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

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

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

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

7
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- Kommunens centrala informationsverksamhet samt marknadsföring, inklusive kommunens
heraldiska vapen.
- Kommunens digitala anslagstavla samt extern och intern webbplats.
- Nämndgemensam teknisk infrastruktur som IT-infrastruktur och telefoni.
- Att utse dataskyddsombud.

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

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

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

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

8
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Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.
-Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
- Ansvara för inköp som är gemensamma för flera nämnder.
-Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som
ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
-I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

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

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

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

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

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

20 § Minoritetsföreträdare
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter
minoritetsföreträdare, insynsråd.
Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en sammanlagd uppdragstid om
minst heltid. Minoritetsföreträdare ska ha minst 40 % uppdragstid.
Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i styrelsen.

11
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Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt
beslut. Minoritetsföreträdaren får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

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

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

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

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

13
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Svensk författningssamling
Lag
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19

SFS 2021:4
Publicerad
den 9 januari 2021

Utfärdad den 8 januari 2021
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

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

1

1

Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159.
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6 § Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas
endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.
Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för
smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i
dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritidseller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter
får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas
stängda.
Handelsplatser
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas
av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter får innebära krav på
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1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer,
3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas.
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Platser för privata sammankomster
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom
ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt
eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter
får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som avses
i första stycket.
Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen
som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som
tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som
omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten
och övriga omständigheter är befogade.
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden
av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket.
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Geografisk inskränkning
14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7–12 §§ får inskränkas till att
gälla inom ett visst geografiskt område.
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Föreskrifter som ska underställas riksdagen
15 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra stycket,
10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas riksdagens
prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades.
En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.
Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
16 § Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som avses i 7–11 §§.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Tillsyn och befogenheter
17 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § följs.
18 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§ lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till
lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs.
19 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som
behövs vid tillämpningen av 18 §.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
20 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut
enligt 16 § ska följas.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
21 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast
om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra
fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska
uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att syftet med
beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme.
22 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till
1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik.
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Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för
lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de anvisningar och
tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten ska kunna följas.
Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning
lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel,
en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd, får en polisman, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller henne.
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När beslut får verkställas
23 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Straff
24 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12
eller 13 § döms till penningböter.
Överklagande
25 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om
tillsyn som har inletts före upphävandet.
På regeringens vägnar
STEFAN LÖFVEN
LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)
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Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

SFS 2021:161
Publicerad
den 5 mars 2021

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

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

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet
Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och
konsthallar
1 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konsthall, ska
1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen
utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra, och

1
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Senaste lydelse 2021:114.
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3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
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Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar
2 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska
1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är
säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och
3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på
ett sådant sätt att trängsel undviks.
Bemyndigande
3 § Folkhälsomyndigheten får meddela
1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och
2 §§, och
2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana
verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

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

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

SFS 2021:812
Publicerad
den 13 juli 2021

Utfärdad den 8 juli 2021
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-191
dels att 7 och 8 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1–3 a, 5 och
6 §§,
– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§,
– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§,
– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4
i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.
2. De upphävda bestämmelserna i 7 kap. gäller dock fortfarande för
ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
IBRAHIM BAYLAN
Helena Rosén
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av
7 kap. 1 § 2021:372
7 kap. 2 § 2021:372
7 kap. 3 § 2021:372
8 kap. 1 § 2021:161
2 Senaste lydelse 2021:724.

rubriken till 7 kap. 2021:372
rubriken till 8 kap. 2021:161
rubriken närmast före 7 kap. 1 § 2021:372
rubriken närmast före 7 kap. 3 § 2021:372.
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Kommunstyrelsen
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Ks §

KS 2020/215

Svar på medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Både barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev otvetydigt en nödvändighet av att lokalisera
fritidshemsverksamheten i anslutning till skolan. Slutsatserna i ovanstående underlag
gäller fortfarande:
En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med kommunallagens
likställighetsprincip.
En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med varje barns lagstadgade rätt till:
- att gå i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 §
skollagen)
- en likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen)
- en utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen)
det stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
skollagen)
- att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen)
Därmed bedöms förläggandet av fritidshemsverksamheten till Marmorbyn utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå, då detta gör det möjligt för
verksamheten att svara mot Sveriges lagkrav.
Beslutsunderlag
BoU § 49/2021
Tjänsteutlåtande 2021-04-16
Medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-16
Handläggare

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

BU 2020/163

Svar på medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Både barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev otvetydigt en nödvändighet av att lokalisera
fritidshemsverksamheten i anslutning till skolan.
Slutsatserna i ovanstående underlag gäller fortfarande:
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med kommunallagens
likställighetsprincip.
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med varje barns lagstadgade rätt till:
o att gå i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 §
skollagen)

o
o
o

en likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen)
en utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen)
det stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
skollagen)

o

att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen)

Därmed bedöms förläggandet av fritidshemsverksamheten till Marmorbyn utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå, då detta gör det möjligt för
verksamheten att svara mot Sveriges lagkrav.

183

vingaker.se

2 (9)

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
Den 12 december 2018 gav Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att flytta fritidshemmet i Baggetorp till fritidshemmet i
Marmorbyn. Denna utredning föredrogs vid nämndens sammanträde i maj 2019, och
utredningen påvisade kvalitetsbrister i den utbildning som erbjöds barnen i Baggetorps
fritidshem. Utifrån dessa brister föreslog förvaltningen nämnden att beslut att driva
fritidshemsverksamheten vidare i Baggetorp under läsåret 2019/2020. Syftet med detta
var att undersöka om det fanns möjligheter att förbättra kvaliteten, samt att genomföra
en strategisk lokalresursplanering för alla förvaltningens verksamheter.
Utredningen följdes upp i januari 2020 och då den visade att det inte hade skett några
kvalitetsförbättringar att tala om beslutade Barn- och utbildningsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att verksamheten i Lönnens fritidshem i Baggetorp
slås samman med verksamheten i Marmorbyns fritidshem, i de befintliga lokalerna i
Marmorbyns skola. Detta stämde också väl överens med den strategiska
lokalresursplanering som genomförts.
Den 15 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att verksamheten i Lönnens
fritidshem i Baggetorp skulle slås samman med verksamheten i Marmorbyns
fritidshem, i de befintliga lokalerna i Marmorbyns skola.
Vid samma möte lämnades ett medborgarförslag om att behålla fritidshemmet i
Baggetorp in. Kommunfullmäktige beslutade att skicka förslaget vidare till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens anser att fritidshemsverksamheten fortsatt skall bedrivas i de befintliga
lokalerna i Marmorbyns skola.
Ekonomiska konsekvenser
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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.
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.

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi
innebär ett beslut om att fortsatt bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns
skolas lokaler att fritidshemsutbildningen i
kommunen är likvärdig.

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.

185

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.
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Ett beslut om att fortsatt bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skolas
lokaler innebär att en god utbildning erbjuds alla
barn i kommunen.
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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 fritidshem, nu och i framtiden.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Elever har indirekt fått uttrycka sin mening om beslutet i och med den
enkätundersökning som genomfördes inom ramen för den prövning av
barnets bästa som utgjorde underlag för barn- och utbildningsförvaltningens,
barn- och utbildningsnämndens och Kommunfullmäktiges ställningstagande.

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 är ett sätt för kommunen att följa kommunallagens
likställighetsprincip, genom att ett beaktande av barn och ungas rätt till
likvärdiga villkor säkras.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En prövning av barnets bästa visar att beslutet anses utgöra barnets bästa på
både individ- och gruppnivå.
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Medborgarförslagfrån
Medborgarförslag från föräldragrupp i Baggetorp
vårt
Vårt förslag är att ha kvar fritidsverksamhet på orten. Bygdegårdsföreningen har också uttryckt sig
positiv till att låna ut sina lokaler till fritidshemsverksamhet.
fritidshemsverksamhet .
För att lösa personalfrågan på morgonen, menarviatt
menar vi att en fritidspedagog börjari
börjar i Baggetorp, åker
med barnen till skolan (arbetar
(arbetardär
där underdagen) och följer dem tillbaka till fritidshemmet ii
Baggetorp igen när skolan slutat. Vilket då utgör en större möjlighet att rekrytera, då heltid kan
erbjudas.

Önskar en utredning om alternativ att flytta Lönnens fritids
fritidshem
hem till annan lokal ii som finns på orten
Baggetorp.

En ny lokal i Baggetorp skulle möjliggöra en utveckling av fritids
fritidshemmet.
hemmet. De pedagogiska och lokal
relaterade nackdelar med att vara kvar i befintliga lokaler skulle försvinna.
försvinna . Detta anser vi utan tvekan
skulle vara det bästa alternativet för de berörda barnen,
ba rnen, vårdnadshavare, bygden och kommunen.
Så Möjlighetertilllokalerfinns
för bra för att inte
Möjlighetertill lokalerfinns alt sätta dit en modul. Detta alternativ är alldeles för
utredas mer.
Vad gäller utemiljö har den fina möjligheter. Vi har skogen, fotbollsplan både i gräs och grus.
Bollplank, Basketplan, Vindskydd för
förgrillning.
grillning. Samt pulkabackar, skridskobana och längdkidspår på
vintern.
Merinformation
20/4 -20 när
Mer information lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20/4-20
attförslaget
medborgarförslagettas upp. Tacksam för bekräftelse på att
förslaget inkommit.
Jeesica johansson@hotmail.com
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BoU § 49

BU 2020/163

Svar på medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Både barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev otvetydigt en nödvändighet av att lokalisera
fritidshemsverksamheten i anslutning till skolan.
Slutsatserna i ovanstående underlag gäller fortfarande:
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med kommunallagens
likställighetsprincip.
•
o

En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med varje barns lagstadgade rätt till:
att gå i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 §
skollagen)

o
o
o

en likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen)
en utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen)
det stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6-12 §§
skollagen)

o

att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen)

Därmed bedöms förläggandet av fritidshemsverksamheten till Marmorbyn utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå, då detta gör det möjligt för
verksamheten att svara mot Sveriges lagkrav.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-16
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2021-06-17

:::::~:~i~lats

för Protokollet .......

Namnförtydligande

~ I!!?Z.~in~~.er
.....

fl 11': {f;i:fJ~e

.................... .

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Onsdagen den 19 maj 2021 kl. 15.00-16.55 iHjälmaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

lng-Mari Frössevi (C) ordf.
Anna Lejon (M) tjänst. ers.
Jonathan Andersson (S) tjänst. ers.
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Maria Szabo (M)
Ulrika Grave (SO)

Daniel Helmersson (S)
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
My Zinderland, utredare
Alan Grande, sekreterare
Maria Pestrea, kommunikationschef §§ 36-38
Deltagare på distans
Anna Lejon (M), Jonathan Andersson (S), Erika Rask (S), Håkan Östlund (MP), Maria Szabo
(M), Ulrika Grave (SO), Daniel Helmersson (S), Louise Karlsson (SO), Jan Karlsson och My
Zinderland deltar på distans via videolänk

Paragrafer

36-53

Datum för justering
Sekreterare
Alan

·r-~t~~·~· · · · · · · · · · · · ·

~.L~w~
.. .......... .

Ordförande

......... "' 1 " ................ ..

Justerande

IngU;;;;v~ . ... ...... ......
Ulrika Grave

197

/.. ~ . ~~r.'

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

190
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2021-08-30

Au §

KS 2020/109
KS 2019/554

Svar på motion om införande av stipendium för
betygsmässigt bästa avgångselev samt svar på
medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i högstadieverksamheten
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige att uppdra åt barn-och utbildningsnämnden att införa ett pris
för särskilt betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget och ett pris för särskilt
betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget. Respektive pris skall årligen
delas ut till en medarbetare och två elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
3. Kommunfullmäktige att anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett stipendium är vanligtvis avsett att finansiera framtida kostnader för något specifikt,
exempelvis fortsatta studier eller en resa. Ett pris däremot, delas generellt ut som
belöning eller uppskattning för något som har genomförts eller uppnåtts.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att införa och dela ut pris utifrån avsikten att premiera
särskilt betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet. I och med införandet av
priset kan den motion och det medborgarförslag som föreslår nämnden att införa
stipendier för att premiera elevers resultat anses besvarade, då syftet med motionen
och förslaget uppnås genom priset. Då skolväsendet har både ett kunskaps- och ett
värdegrundsuppdrag bör detta speglas genom att priser delas ut inom båda uppdragen.
Då både medarbetare och elever arbetar utifrån dessa båda uppdrag bör detta speglas
genom att både medarbetare och elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 kan
premieras utifrån sina insatser.
Beslutsunderlag
BoU § 50/2021
Tjänsteutlåtande barn-och utbildningsnämnden 2021-05-11
Bilaga: Pris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-11
Handläggare

My Zinderland
0151-193 95
My.Zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/45
BU 2020/164

Svar på motion om införande av stipendium för betygsmässigt
bästa avgångselev, samt på medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i högstadieverksamheten
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Barnoch utbildningsnämnden att införa ett pris för särskilt betydelsefulla insatser inom
kunskapsuppdraget och ett pris för särskilt betydelsefulla insatser inom
värdegrundsuppdraget. Respektive pris skall årligen delas ut till en medarbetare
och två elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett stipendium är vanligtvis avsett att finansiera framtida kostnader för något specifikt,
exempelvis fortsatta studier eller en resa. Ett pris däremot, delas generellt ut som
belöning eller uppskattning för något som har genomförts eller uppnåtts.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att införa och dela ut pris utifrån avsikten att premiera
särskilt betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet. I och med införandet av
priset kan den motion och det medborgarförslag som föreslår nämnden att införa
stipendier för att premiera elevers resultat anses besvarade, då syftet med motionen
och förslaget uppnås genom priset.
Då skolväsendet har både ett kunskaps- och ett värdegrundsuppdrag bör detta speglas
genom att priser delas ut inom båda uppdragen.
Då både medarbetare och elever arbetar utifrån dessa båda uppdrag bör detta speglas
genom att både medarbetare och elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 kan
premieras utifrån sina insatser.

199

vingaker.se

2 (10)

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
Motion om införande av stipendium för betygsmässigt bästa årgångselev
I oktober 2019 inkom en motion till kommunfullmäktige där motionsställaren föreslår
att kommunen inför ett stipendium till den elev som vid läsårets slut har uppnått högst
slutbetyg.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 beslutade kommunfullmäktige att
skicka motionen vidare till kommunstyrelsen för beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-27 beslutade kommunstyrelsen att
skicka motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Vid Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2020-09-09 beslutade utskottet att
återremittera ärendet till förvaltningen med syfte att utreda vidare.
Medborgarförslag om att inrätta ett förbättringsstipendium vid Slottsskolans
högstadieverksamhet
I februari 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där
medborgarförslagsställaren föreslår att kommunen inför ett förbättringsstipendium vid
Slottsskolans högstadieverksamhet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 beslutade kommunfullmäktige att
skicka motionen vidare till Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Stipendier som är sökbara specifikt för elever i Vingåker idag
Utöver de stipendier som har nationell utlysning kan elever i årskurs 9 på Slottsskolan
7–9 i Vingåker idag ansöka om stipendier från Vingåkers Rotaryklubb samt från Olov
Osmarks Minnesfond. Dessa stipendier syftar bland annat till att uppmärksamma goda
studieresultat och gott kamratskap, samt att bidra till elevens skolarbete genom pengar
till exempelvis böcker och arbetsmaterial. Utöver dessa stipendier delar kommunen
också ut pengar som syftar till att ungdomar inom idrott och kultur skall kunna
utveckla sina talanger och förmågor.

200

vingaker.se

3 (10)

Förvaltningens ståndpunkt
Både den motion och det medborgarförslag som bereds i det här ärendet beskriver en
önskan om att belöna och uppmuntra elever för det arbete de har genomfört och de
resultat de har uppnått. Förvaltningen anser att detta bör genomföras, och att det bör
göras genom att ett pris instiftas snarare än ett stipendium. Ett sådant pris för särskilt
betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet enligt förslaget kan då komplettera de
instiftade lokala stipendium för niondeklassare som redan finns.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att införa ett pris enligt bifogat förslag skulle medföra en årlig kostnad
om 12 000 kronor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag om priser för betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet i Vingåkers
kommun.

Beslutet skickas till
Motionsställaren
Förslagsställaren
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.

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

Genom ett instifta ett pris med fokus på
kunskapsutveckling inkluderas alla elever.
Genom att instifta ett pris för arbete som
särskilt lyft de mänskliga rättigheterna och
samhällets grundläggande demokratiska
värderingar inkluderas hela skolans uppdrag.
Genom att dela ut priset till både elever och
medarbetare kan alla som arbetar med
uppdraget belönas och uppmuntras.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Det globala målet för god utbildning till alla tar fasta
på att alla elever måste ges likvärdig tillgång till alla
utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt
lärande.
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Det globala målet att minska ojämlikhet handlar
bland annat om skillnader i tillgång, förutsättningar,
resurser och förmåga att bidra till och tillvarata
potentiella möjligheter till utveckling.
Ett premieringssystem som utgår från betygsnivåer
istället för personliga förutsättningar skulle kunna
permanenta svårigheterna för elever som har låga
betyg eller sämre förutsättningar, att ta del av
utveckling istället för att motivera till utveckling.
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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 elever som går i kommunens grundskolor.
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?

Genom förvaltningens ståndpunkt värnas barn och ungdomars rätt till
likvärdiga villkor för utveckling i skolan.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Genom beslutet hålls de två delar av skolans uppdrag fram:
kunskapsutveckling samt värdegrundsuppdraget.
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Medborgarförslag
Att bli synliggjord och uppmärksammas är att höja sin vilja och förmåga
till bättre resultat. Skolelever kämpar dagligen med kunskapsinhämtning.
Några lyckas mycket bra medan andra upplever sin skoldag som jobbig
och destruktiv. Det är viktigt att skolans elever blir sedda. Det finns
många olika sätt att se varje elev. Ett sådant sätt är stipendieverksamhet,
vilket i sig är en motivationshöjare.
Vingåkers fullmäktige har för närvarande ett stipendieförslag
stipendieförslag under
beredning, ett förslag att premiera elev/er vilka har nått toppresultat i sina
studier. Ett mycket bra förslag.
förslag. Dock anser jag att det saknas sätt att
premiera elever som av olika anledningar inte nått lika långt men kämpar
för
för att höja sina resultat. En kamp som sällan uppmärksammas. En kamp
där betygen inte behöver vara det viktigaste, där även social medvetenhet
och vilja till förändring räknas. En skola för alla bör premiera såväl
elever.Jag föreslår därför Vingåkers
högpresterande som lågpresterande eleverjag
fullmäktige:
Att inrätta ett Förbättringsstipendium vid Slottsskolans
högstadieverksamhet
Att varje skolår utse två stipendiater, en pojke och en flicka
Att stipendiets prissumma står i paritet med övriga stipendier

Vingåker den 13 februari 2020

Björn Blid

1
1
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Införande av stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev
Bakgrund
Betygsresultaten har under flera år sjunkit i Vingåker. Andelen elever som är godkända i alla
ämnen låg vid senast läsårsavslutningen på blygsamma 40,4% samtidigt som antalet A, som är
högsta betyg, uppgick till den anmärkningsvärt låga andelen av 3,5% av alla betyg som sattes i
årskurs 9.
Det har under lång tid spridits en attityd och inställning bland många ungdomar i kommunen att
skolan, utbildning och ansträngning i skolarbetet inte har varit accepterade områden att vara
framstående i.
Idag delas stipendier ut från Rotary till elever som slutar årskurs nio på premisserna att eleven
”varit en god kamrat och presterat väl utifrån sina förutsättningar”. Stipendiet delas ut till en
pojke och en flicka i avgångsklasserna genom en lottningsprocess. Beloppet på stipendiet är i dag
3000 kronor.
Kommunen delar redan idag ut stipendier för kultur- och idrottsprestationer och det är den här
motionärens uppfattning att det är hög tid att kommunen visar uppskattning även för akademiska
prestationer.
Förslag
Jag föreslår att Vingåkers kommun inför ett stipendium eller en ”utbildningspremie” till den elev i
grundskolan som uppnår högst slutbetyg. Detta är lätt mätbart genom att se till det höga
meritvärde som följer med höga betyg. Med införandet av ett sådant stipendium skulle
kommunen tydligt markera vikten av god studiedisciplin och på ett mycket tydligt sätt visa sin
uppskattning för de elever som lägger ned tid, kraft och fritid på att lyckas med skolarbetet.
Stipendiet ska delas ut i samband med avslutningsceremonin och det bör lämnas över av någon
representant från nämnd/förvaltning för att ge stipendiet tyngd och betydelse. I den händelse att
flera elever uppnår samma meritvärde delas flera stipendier ut.
Detta ligger helt i linje med de mål som ligger på Barn- och Utbildningsförvaltningen att nå en
högre måluppfyllelse och en högre andel A-betyg.
Jag föreslår därför:
•

Att Vingåkers kommun inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som uppnår
högst meritvärde vårterminen i årskurs nio.

Vingåker 2019-10-17
Fredrik Andersson
Moderaterna i Vingåker

210

Pris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget
Vingåkers kommun delar årligen ut pris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget. Genom
priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera arbete som särskilt bidragit till barns och elevers
utveckling av sina kunskaper och sitt lärande.

Medarbetarpris
Barn- och utbildningsnämnden premierar den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt
bidragit till barns och elevers utveckling av sina kunskaper och sitt lärande, inom
utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Ett medarbetarpris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till medarbetare inom förskola, fritidshem, grundskola, kulturskola och centrala
elevhälsan.
Priset kan delas ut till en hel verksamhet, ett arbetslag, en arbetsgrupp eller en enskild medarbetare.
Nominering och ansökan
Vårdnadshavare, elever, personal och övriga kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare.
Förslaget ska innehålla:
•
•

•

Namn på den eller de som föreslås vinna priset.
En motivering till varför den eller de ska få priset, och en beskrivning av hur arbetet har bidragit
till barns och elevers utveckling av sina kunskaper och sitt lärande, inom utbildningsverksamheten
i Vingåkers kommun.
Namn på, och kontaktuppgifter till, den eller de som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Barn- och utbildningsnämnden bedömer de inkomna nomineringarna och utser vinnare av priset.
Utdelning
Priset delas ut i samband med Barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde innan
sommaruppehållet.
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Elevpris
Vingåkers kommun delar årligen ut ett elevpris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget i
grundskolans årskurs 9. Genom priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera två elever som
genom sitt arbete har åstadkommit längsta möjliga kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Två elevpris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till elever i årskurs 9 i Vingåkers kommun.
Nominering och ansökan
En elev kan föreslås som pristagare av en pedagog som undervisar eleven. Förslaget ska innehålla:
•
•
•

Namn på den elev som föreslås vinna priset.
En motivering till varför eleven ska få priset, och en beskrivning av elevens kunskapsutveckling.
Namn på den som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Vinnare av priset utses av en jury som består av:
•
•
•
•
•

Nämndens ordförande
Förvaltningschef/skolchef
Rektor på Slottsskolan 7–9
Kurator på Slottsskolan 7–9
En av mentorerna i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9

Utdelning
Priset delas ut i juni, i samband med skolavslutningen på Slottsskolan 7–9.
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Pris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget
Vingåkers kommun delar årligen ut pris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget.
Genom priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera arbete som särskilt bidragit till att lyfta de
mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, inom
utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.

Medarbetarpris
Barn- och utbildningsnämnden premierar den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt
bidragit till att lyfta de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska
värderingar, inom utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Ett medarbetarpris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till medarbetare inom förskola, fritidshem, grundskola, kulturskola och centrala
elevhälsan.
Priset kan delas ut till en hel verksamhet, ett arbetslag, en arbetsgrupp eller en enskild medarbetare.
Nominering och ansökan
Vårdnadshavare, elever, personal och övriga kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare.
Förslaget ska innehålla:
•
•

•

Namn på den eller de som föreslås vinna priset.
En motivering till varför den eller de ska få priset, och en beskrivning av hur arbetet har lyft de
mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, inom
utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
Namn på, och kontaktuppgifter till, den eller de som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Barn- och utbildningsnämnden bedömer de inkomna nomineringarna och utser vinnare av priset.
Utdelning
Priset delas ut i samband med Barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde innan
sommaruppehållet.
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Elevpris
Vingåkers kommun delar årligen ut ett elevpris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget
i grundskolans årskurs 9. Genom priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera två elever som
särskilt lyft de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, i sin
skola.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Två elevpris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till elever i årskurs 9 i Vingåkers kommun.
Nominering och ansökan
En elev kan föreslås som pristagare av en medarbetare vid elevens skola. Förslaget ska innehålla:
•
•

Namn på den elev som föreslås vinna priset.
En motivering till varför eleven ska få priset, och en beskrivning av hur eleven har lyft de

•

mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, i sin skola.
Namn på den som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Vinnare av priset utses av en jury som består av:
•
•
•
•
•

Nämndens ordförande
Förvaltningschef/skolchef
Rektor på Slottsskolan 7–9
Kurator på Slottsskolan 7–9
En av mentorerna i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9

Utdelning
Priset delas ut i juni, i samband med skolavslutningen på Slottsskolan 7–9.
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
~kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

58 (63)

BoU § 50

BU 2020/45
BU 2020/164

Svar på motion om införande av stipendium för
betygmässigt bästa avgångselev, samt på
medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i högstadieverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
l.

2.
3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att införa ett pris
för särskilt betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget och ett pris för särskilt
betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget. Respektive pris skall årligen
delas ut till en medarbetare och två elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Bam- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett stipendium är vanligtvis avsett att finansiera framtida kostnader för något specifikt,
exempelvis fortsatta studier eller en resa. Ett pris däremot, delas generellt ut som
belöning eller uppskattning för något som har genomförts eller uppnåtts.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att bam- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att införa och dela ut pris utifrån avsikten att premiera
särskilt betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet. I och med införandet av
priset kan den motion och det medborgarförslag som föreslår nämnden att införa
stipendier för att premiera elevers resultat anses besvarade, då syftet med motionen
och förslaget uppnås genom priset.
Då skolväsendet har både ett kunskaps- och ett värdegrundsuppdrag bör detta speglas
genom att priser delas ut inom båda uppdragen.
Då både medarbetare och elever arbetar utifrån dessa båda uppdrag bör detta speglas
genom att både medarbetare och elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 kan
premieras utifrån sina insatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Bilaga, Förslag om priser för betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet i
Vingåkers kommun
Bu § 50/2021
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~~
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

42 (63)

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2021-06-17

::~:r~:::lats

för protokollet .... ...

Namnförtydligande

~ 1!?Z~ln~~er . . .... .. . . . .
... ..

!flit: {f;i:fJ/!::~e

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kom·mun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

41 (63)

Tid och plats
Onsdagen den 19 maj 2021 kl. 15.00-16.55 iHjälmaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C) ordf.
Anna Lejon (M) tjänst. ers.
Jonathan Andersson (S) tjänst. ers.
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Maria Szabo (M)
Ulrika Grave (SO)

Oaniel Helmersson (S)
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
My Zinderland, utredare
Alan Grande, sekreterare
Maria Pestrea, kommunikationschef §§ 36-38
Deltagare på distans
Anna Lejon (M), Jonathan Andersson (S), Erika Rask (S), Håkan Östlund (MP), Maria Szabo
(M), Ulrika Grave (SO), Oaniel Helmersson (S), Louise Karlsson (SO), Jan Karlsson och My
Zinderland deltar på distans via videolänk

Paragrafer
Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Ulrika Grave
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Ks §

KS 2021/448

Målbild ”Tillsammans för barnens bästa”
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta målbilden ”Tillsammans för barnens bästa”.
Sammanfattning av ärendet
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har via länsgemensamma
styrgruppen för närvård beslutat att genomföra ett utvecklingsarbete för att erbjuda
bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att barn och unga i Sörmland ska kunna
upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och sitt välbefinnande.
Projektet syftar till att samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för
barns bästa och på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt. Med barn och
unga avses invånare i Sörmland som är 0–18 år.
Projektet drivs inom Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) som är en
länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten arbetar med
att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
och angränsande delar av hälso-och sjukvården. Region Sörmland är huvudman för
FoUiS och gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
har driftsansvar för verksamheten. I FoU i Sörmland ingår Region Sörmland samt alla
Sörmlands nio kommuner.

NSV har sedan tidigare initierat ett arbete för att förbättra samarbetet mellan
skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barnens bästa där
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan har varit inblandad i. En
styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer, Forskning- och utveckling i
Sörmland, divisionschef psykiatri och funktionshinder samt verksamhetschef för
Regionalt stöd och projektledare för Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en
målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.
Målbilden
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god
fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-08
Målbild ”Tillsammans för barnens bästa”
NSV § 11/2021
Minnesanteckningar från MA länsstyrgruppen 2021-05-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-08
Handläggare

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

KS 2021/448

Målbild ”Tillsammans för barnens bästa”
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta målbilden ”Tillsammans för barnens bästa”.
Sammanfattning av ärendet
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har via länsgemensamma
styrgruppen för närvård beslutat att genomföra ett utvecklingsarbete för att erbjuda
bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att barn och unga i Sörmland ska kunna
upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och sitt välbefinnande.
Projektet syftar till att samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för
barns bästa och på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt. Med barn och
unga avses invånare i Sörmland som är 0–18 år.
Projektet drivs inom Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) som är en
länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten arbetar med
att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
och angränsande delar av hälso-och sjukvården. Region Sörmland är huvudman för
FoUiS och gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
har driftsansvar för verksamheten. I FoU i Sörmland ingår Region Sörmland samt alla
Sörmlands nio kommuner.

NSV har sedan tidigare initierat ett arbete för att förbättra samarbetet mellan
skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barnens bästa där
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan har varit inblandad i. En
styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer, Forskning- och utveckling i
Sörmland, divisionschef psykiatri och funktionshinder samt verksamhetschef för
Regionalt stöd och projektledare för Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en
målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.
Målbilden
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god
fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.
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Ärendets beredning
Ärendet har delgivits förvaltningarna nedan inför beslutet.
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att målbilden ska antas.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet om målbilden innebär i sig inte några ekonomiska konsekvenser. Projektet i
stort finansieras med statliga medel.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Målbild ”Tillsammans för barnens bästa”
NSV § 11/2021
Minnesanteckningar från MA länsstyrgruppen 2021-05-25
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Länets kommuner
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och Vård (NSV)

Anna Olsson
Nämndsekreterare
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Projektet och målbilden gå i linje med detta
mål.

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

Projektet och målbilden kan bidra även till
detta mål gällande kommunal service för
barn och unga.

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
Arbetet går även i linje med mål , fem, tio och 16 i FN:s globala mål, 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.

FoUiS bedömer att arbetet går i linje med detta mål.

FoUiS bedömer att arbetet går i linje med detta mål.
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FoUiS bedömer att arbetet går i linje med detta mål.

FoUiS bedömer att arbetet går i linje med detta mål.
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FoUiS bedömer att arbetet går i linje med detta mål.
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FoUiS bedömer att arbetet går i linje med detta mål.
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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 i Sörmland.

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

Inte relevant i detta beslut.

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?

Själva målbilden innefattar vissa av de aspekterna.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen.
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Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Bakgrund
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland har som grupp
sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter
och sämre skolresultat. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis
stor andel barn är placerade. Detta kan vara svårt att lösa av en enskild aktör eller i rådande
strukturer utan måste ske i samverkan och genom samarbete.
Det kan vara svårt för familjer med barn i behov av stöd att få en överblick av vad som sker och
veta vad som händer härnäst då man ofta har flera kontakter och processer igång. Det finns
också en risk att stöd kommer för sent och att främjande och förebyggande åtgärder inte sätts
in eller att flera professioner utför samma insatser.
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har utifrån ovanstående beslutat att
genomföra ett utvecklingsarbete för att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att
barn och unga i Sörmland ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och
sitt välbefinnande samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för barns bästa och
på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt.
Med barn och unga menas invånare i Sörmland som är 0-18 år.

Inriktning
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter som kommer i kontakt med
barn och unga. Arbetet går även i linje med mål ett, tre, fyra, fem, tio och 16 i FN:s globala mål,
Agenda 2030.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga
och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar
med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.

Gemensam målbild
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och
psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-05-28

NSV21-0012-3

§ 11/21 Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"

Diarienummer:

NSV21-0012

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2021-05-28

Ärendenr
§ 11/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
1. Målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland” antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling.
3. Målbilden ska kompletteras med: Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa.

Yrkande
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förlag till beslut med tillägget
att målbilden ska kompletteras med "Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa."
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland
har sämre hälsa än övriga barn i riket och har sämre skolresultat. Sörmland har
även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn.
Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer utan
måste ske i samverkan och samarbete. Många barn och föräldrar som behöver
stöd från samhället har idag många alltför många olika kontakter och processer
igång.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer
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Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har därför initierat ett arbete för
att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården
för barnens bästa. Eftersom detta inte enbart rör socialtjänsten och hälso- och
sjukvården har nämnden varit noggrann att se till så att även skolan har varit
inblandad i arbetet. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer,
Forskning- och utveckling i Sörmland, divisionschef psykiatri och
funktionshinder samt verksamhetschef för Regionalt stöd och projektledare för
Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild för utvecklingsarbetet
”Tillsammans för barnens bästa”.
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till
god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns
behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga
insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.
Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-28
Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
Beslutet expedieras till
Länsstyrgruppen
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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Länsgemensämmä styrgruppen för närvärd
Verksamhet

Representant

Verksamhet

Representant

Eskilstuna kommun

Johan Lindström
Elisabeth Kantor

Strängnäs kommun

Karin Krönenstedt

Flens kommun
Katrineholms
kommun

Iris Pettersson
Anna-Lena Ramstedt
Lena Ludvigsson

Vingåkers kommun
Trosa kommun

Gnesta kommun

Veronica Östlin

Oxelösunds kommun

Dag Wallströmer
Fredrik Yllman
Mirna Basic
Lisbeth Lampinen
Katarina Haddon
Kristina Tercero

Region Sörmland

Anna Ormegard
Nyköpings kommun
Jan Holmlund
Mari Kampf Westerberg
Magnus Johansson
Regionalt stöd socialtjänst Titti Kendall
Eva Faltin
och vård i Sörmland
Marie Håkansson
FoU i Sörmland
Marina Arkkukangas
Mats Henningsson

Minnesanteckningar 210525
1. Föregående Minnesanteckningar
Läggs till handlingarna
2. Information NSV möte
Se bildspel i mappen. . Finns även möteshandlingar här:
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård - Samverkanswebben (regionsormland.se)
3. Aktuella anmälningsärenden:
FOUs protokoll:
✓ Inget möte

✓
✓
✓
✓

Beredningsgrupperna, Rapport från arbetsgrupperna,
Norra: lågt deltagande på mötena så den pausas till hösten
Västra: Elsas hälsa, läkare bakre stöd
Södra : Akuten processen och Direkt hem.
BGÄ: Skils, Utskrivning, Handlingsplan spikades, Webbkollen, info att SKR ej finansierar
längre, vem ska betala? Uppföljning palliativ vård

4. Val av TF ordförande BGÄ
Kristina Tercero val som TF ordförande tills vidare

5. FoU rapport.
Info vad som arbetas med just nu. Digitala Utbildningar kommande till hösten:
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Tjänstedesign
Motiverade samtal, grund och fortsättning. Går bra att anmäla sig
Inspirationsdag i höst. Hur ska vi jobba med fysisk aktivitet. Samarbete med Region Västmanland, hur
ska vi jobba så vi kan hålla oss friska. Finns 300 platser, bara att anmäla sig
Utbildning av vägledare 2022, delaktighetsmodellen
Bemötande utbildning. 4 klars moduler. Bara att logga in via FOU-s sida och gå utbildningar
Påbörjat: Yrkesresa, Suicid, Kvinnofrid, Digitaliserings plan, Tillsammans för barnens bästa, Nära
hälsa, Egenmonitorering, Brukarinflytande, Samhällskontraktet ”labbar”,- Vad som kan stödja eller
hindra äldres upplevelse av välmående och självständighet, levande biblioteket används.
Forskningssamarbete kring Nära hälsa. Medel till forskningsprojekt finns och samverkan med MDH
pågår. Forskning av långtids Covid är lyft och ett förslag.
Finns andra idéer? Skicka till FOU, input behövs och är välkommet

6. Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, Nettan Eliasson och Lisa Sund
Beslutsärende, Kommer upp i NSV på fredag. Se PP bilder i mappen.
Bekostas av statliga medel. Berör barn 0-18 år. Vi ska jobba tillsammans i ett tidigt skede för alla
barn. Från 1/6 kommer det en följeforskare från MDH att följa projektet.
Inbjudan till Workshop kommer till 10/11-11/11 på Södertuna slott.
Kommentarer: Bra att arbeta på ett gemensamt arbetssätt, spännande, viktigt att skolan är med.
Rätt spår, måste börja i tidigt stadium, viktigt med förebyggande insatser. Linje med det ”alla” pratar
om.
Beslut angående målbilden: Beslut, ja
Beslut angående projektdirektiv: Beslut, ja

7. Rutin Palliativ vård på primärvårdsnivå, Matilda Gränsmark
Frågan gick först till Palliativa rådet men pga. för hög arbetsbelastning tackade de nej.
Har varit på remissrunda i april, sista svarsdag 17/5. Arbetsgrupper arbetar fortfarande med frågor
därav kan ej tas beslut idag. Beslut tas på Länsstyrgrupp 16/6 på Covid avstämningsmöte, så rutinen
kan komma innan sommaren men det kan vara svårt att införa den hos samtliga innan sommaren.
Bildspel/Rutin finns i Teams.
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8. Kvinnofridssatsningen Titti
Se bildspel i Teams. Genomförande planen skickad till Socialstyrelsen för ersättning.
Kommentar, hur hittar vi det gemensamma arbetssättet Region och kommun? Det finns ett
samarbete i flera grupper, ett upparbetat nätverk Även ett engagemang i frågan. Regionens team
heter Enheten för Kompetenscentrum för våld i nära relationer i Region Sörmland
Beslut angående genomförandeplanen: Beslut, ja
9. Patientsäkerhetsenheten
Introduktion, hur arbetar vi med nationella handlingsplanen för patientsäkerhet?
✓ Arbete påbörjat, men är prematurt.
✓ Övergripande nivå
✓ Vid Patientsäkerhetsberättelse har tagits upp att vi behöver en regional plan Har ej varit en
prioriterad . Regional plan ska vara klar 2022
✓ Behöver brytas ner till en lokal plan.
✓ En LPO för patientsäkerhet startad, i kunskapsstyrning.
✓ Hur ser det ut i kommunerna? Diskussioner har påbörjats i någon kommun men inget arbete
har påbörjats.
✓ Önskar komma in proaktivt.
✓ Var fattar vi beslut? Länstyrgruppen, lämpligt?
✓ Samverkan behövs kring analys, systematiskt patientsäkerhetsarbete, där både kommun och
Region är involverade. Hur ska vi samverka? Kommentarer
• Vid Distansmonitorering tex behövs samverkan
• Egenvård,
✓ Varje huvudman bör tänka till , behovet finns att inkludera de kommunala boenden i olika
patient säkerhetsfrågor.
✓ Marie återkommer i höst med utkast hur långt de kommit i arbetet.
10. Nära hälsa för alla åldrar , Styrgruppen
Bilder finns i mappen
✓ Sammanhållen god och nära vård för barn och unga. En punkt, hur kan man korta tiderna till
BUP, Inte sätta diagnos innan behandling för att alla ska ha en så god skolgång som möjligt.
✓ SKR länsdialoger för Strategi för häls
✓ Ledarskapsprogram , Nära vård för tjänstepersoner
✓ Distansmonitorering. Arkitekturgranskning pågår. Tidigast start oktober/november 2021.
✓ Forskningsperspektiv, gemensamma intressen.
Övriga frågor: Hur bereder vi frågan angående patientsäkerhet i respektive enhet?
Struktur och mall önskas, Mas och cheferna ska få tycka till, tänka till och fånga upp frågan i höst
igen.
//Eva Faltin
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

192
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/311

Riktlinjer för grafisk guide för Vingåkers kommun,
Säfstaholms slott och Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva styrelsens beslut § 104 taget 2021-06-07.
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för grafisk guide för Vingåkers
kommun med bilagor.
Sammanfattning av ärendet
När kommunen 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.
Riktlinjer för grafisk guide för Vingåkers kommun antogs 2021-06-07, Ks § 45. Den
grafiska guiden ska emellertid antas av kommunfullmäktige, därför upphävs
kommunstyrelsens beslut och förslag till beslut skickas vidare till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-22
Riktlinjer för grafisk guide för Vingåkers kommun, Säfstaholms slott och
Vingåkersbygden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-06-22
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 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
1. Att anta Riktlinjer för Grafisk guide 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.
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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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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.

Position

Värdeorden för Vingåkers kommun är:
Närhet

Gemenskap

Lugn

Trygghet

Engagemang

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.

innehåller logotypen. Varje medarbetare har ett ansvar att
efterleva detta.
Kommunikationschef har delegation på att godkänna
användning av logotypen av extern part.

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

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

.
.

Vänsterställd logotyp

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.
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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.

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!
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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.
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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.
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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.
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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.
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Exempel
vingaker.se

F~rä!dr~aktiv inskolning
pa Vlngakers förskolor

Vingåkers
kommun

Vingåkers naturreservat
Tomsängen, Igelbålen
och Perstorpsskogen
Duis autem vel eum irure dolore in reprehenderit in
voluptate velit esse molestaie son consequat. vel i\\um
dolore eu fugiat nuna paria tur.

Vingåkers
kommun
vingaker.s e

Vingåkers kommun
Samhällsbyggmtd
04380Ying<\l;er
Be<.iihadr","
P~rO:vägen 8
V<ixel0151 -191 00
E · ~t Mlmmlln@V,ngaker.,;e

Mer informiltion
För mer information om at vero eos et
accu,-.,m Justa ad", dignissim qui blandi!
praesent lupatum delen,t algue duos

~:';tt :le5talS exeptur Sint occaecat
prividem . Slm,1 tempo< sunt
In cu lpa qui officia der-",runt molli! anim id

est laborum et dolor vingaker.se

Vingåkers
kommun

256

vingaker.se

Vingåkers
kommun
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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
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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.

278

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.

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.

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.

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
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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:
Vingåkersbornas vardagsrum

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

Värdeord

Logotyper och grafiskt
manér

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.

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.

Värdeorden för Säfstaholms slott är:

Historia

Stolthet

Välkomnade Lekfullt

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

Kultur
Kreativt

Är folkbildande
Smarta innovationer
Välkomnar mångfald
Erbjuder ett rikt kulturliv
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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

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

Mallar i Powerpoint
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Tillsammans är vi
Vingåkersbygden!

Målgrupp
Besökare Turister, idrottsutövare,
publik, anhöriga m fl.

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.

289

Boende Invånare och potentiella nya
invånare i Vingåkers kommun.
Näringsliv Företagare i Vingåker och
potentiella nya företag och
företagsledningar m fl.

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.

* 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.

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.

* 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.

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.

* 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.

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:

En förutsättning för användande av platsvarumärket
Vingåkersbygdens symbol är att ICC:s regler för
reklam och marknadskommunikation följs:
www.reklamombudsmannen.org

• ett attraktivt besöksmål
• en attraktiv etableringsort för företag
• en attraktiv plats att leva och bo på
• 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

294

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
Exempel

Kommunbroschyr/ folder med Vingåkersbygdens logotyp, f ram - och baksida A4.

Upplevelser i
härliga Vingåkersbygden

2021
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Exempel broschyr A5
Exempel

Broschyr/folder, fram- och baksida AS
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Exempel evenemang och annons
Exempel

Evenema ngsa fflsc her
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Profl lannons

Livet i Vingåker
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Exempel affisch A3

Exempel

Profilerande affischer A3
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Exempel användning av tagg
Exempel

Fl aggo r

T-shirt med budskap. Lago som broderad tagg.
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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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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

193
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/402

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inom äldre och funktionshinders- och omsorgsverksamheten finns för perioden 6
beslut som ej verkställts. Orsakerna till detta är att insatser som beviljats i form av
daglig verksamhet och demensdagvård, har inte längre varit aktuella och/eller behoven
för den enskilde har förändrats.
Beslutsunderlag
Sn § 58/2021
Rapport 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021 05 05
Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40
annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2021 04 31
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom
Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre
månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

VK300S v1.0 040416, Rapport ej
verkställda beslut april 2021

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden to m
31/4 2021 - 6 beslut som ej verkställts.
Orsakerna till detta är

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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1) Insatser som beviljats i form av daglig verksamhet och demensdagvård,
har inte längre varit aktuella och/eller behoven för den enskilde har
förändrats.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson
IFO chef
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vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

75 (91)

SN 2021/149

Sn § 58

Rapport ej verkställda beslut SoL
Sol och LSS med
rapporteringstillfälle 2021-04-31
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Inom äldre och funktionshinders- och omsorgsverksamheten finns för perioden 6 beslut
som ej verkställts. Orsakerna till detta är att insatser som beviljats i form av daglig
verksamhet och demensdagvård, har inte längre varit aktuella och/eller behoven för den
enskilde har förändrats
förändrats..

Beslutsunderlag
Rapport, 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu
m
Sammanträdesdatum

2021-06-14

70 (91)

Tid och plats
15.30 i Tisnaren ii kommunhuset, Vingåker.
Måndagen den 14 juni 2021 kl. 13.1513 .15-15.30

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Tn~ne
Irene Sandqvist (-), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla TiredaI
Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Tommy Björkdal (M)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
Maria Isaksson, dietist, §§ 57-57
Britt-Marie Svedenberg, processledare, §§ 61-61

Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Camilla Tiredal, Marika Björkdal, Louise Karlsson,
Daniel Helmersson, Tor-LeifThuresson, Marie-Louise Pedersen, Tommy Björkdal, Maria
Isaksson och Britt-Marie Svedenberg deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

55-70

Datum för justering

2021-06-14

Sekreterare

J?~b:
..t?~b ..

Ordförande

Justerande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatu m

2021-06-14

71 (91)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-14

Datum för anslagsuppsättande

2021-06-16

Datum för anslagsnedtagande

2021-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

............. ._Jtf4g
.f;g........
_ ...... ~.... ... . ....... ... . .... .. .
.................
✓-

MesirTaki
Mesir Taki

Utdrags
best yrkande
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

194
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/484

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är fem medborgarförslag obesvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-28
Redovisning 2021-07-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-28
Handläggare

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

KS 2021/484

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendets beredning
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är fem medborgarförslag obesvarade.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-07-28
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges övergripande
mål

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

Beslutet bedöms inte påverka

Beslutet bedöms inte påverka

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2021-07-28
Dnr

Medborgarförslag

KS
2018/569,
2018/658
KS
2020/215
KS 2020/
109

Medborgarförslag om rastgård vid Folkets
park x 2

KS 2021/
301

Medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i
högstadieverksamheten
Medborgarförslag om åtgärder för att
förbättra trafiksituationen på Skolgatan

Remissinstans
Klf

Väckt i Kf

Förslagsställare

Kommentar

2018-12-18

Isabella Lundgren
Lena Henriksson

Tas upp i KF 2021

BoU

2020-06-15

Tas upp i KF 2021-09-13

BoU

2020-06-15

Jessica Johansson,
mfl.
Björn Blid

KoS

2021- 06-21
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Friedrich Gatzen
med flera

Tas upp i KF 2021-09-13

Tas upp i KF 2021

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

195
(xx)

2021-08-30

Ks §

KS 2021/483

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är 5 motioner obesvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-28
Redovisning 2021-07-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-07-28
Handläggare

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

KS 2021/483

Redovisning av motioner som inte besvarats andra
halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendets beredning
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är 5 motioner obesvarade.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-07-28
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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]"

324

vingaker.se

5 (8)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2021-07-28
Dnr

Motion

KS
2019/554

Motion om införande av stipendium
för betygsmässigt bästa avgångselev i
årskurs 9
Motion om att införa en FUT
funktion/handläggare för felaktiga
utbetalningar

KS
2020/775
KS
2021/276
KS
2021/397
KS
2021/359

Remissinstans

Inkom till
KF

BoU

2019-10-08 Fredrik
Andersson (M)

Tas upp i KF 2021-09-13

Soc

2021-02-08 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2021

Motion om att införa ett föreningsråd
i Vingåker

Kfn

2021-06-21 Anna Lejon (M)

Tas upp i KF 2021

Motion om att ansöka om statligt
bidrag för att åtgärda rasrisk vid ån
Motion om att föreslå Trafikverket att
sätta upp fartkameror i centrum

KoS

2021-06-21 Charlotte
Prennfors
2021-06-21 Charlotte
Prennfors

Tas upp i KF 2021

KoS
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Tas upp i KF 2021
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

196
(xx)

2021-08-30

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.
Kommunfullmäktige beslutade i juni att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
utifrån att följande behöver tillföras: en utförlig kalkyl över vad anställningen kommer
att kosta med OB-timmar samt kostnader för maskiner samt driften.
Beslutsunderlag
Au § 136/2021
Kf § 56/2021
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2021-08-09
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.
Kommunfullmäktige beslutade i juni att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
utifrån att följande behöver tillföras: en utförlig kalkyl över vad anställningen kommer
att kosta med OB-timmar samt kostnader för maskiner samt driften.
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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Efter att ärendet återremitterades i kommunfullmäktige har en tydligare ekonomisk
kalkyl tagits fram. Kalkylen är fortfarande relativt osäker, då driftkostnaderna
påverkas av väder och kommande upphandling. För att inte riskera att dra på sig ökade
kostnader, har en säkerhetsmarginal lagts på från tidigare kalkyl och OH kostnader har
tillförts kalkylen.
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 0–150 tkr lägre än ny
upphandlad entreprenör och ungefär samma kostnader som dagens avtal efter
indexuppräkning. Beräkningen baseras på förutom utökade driftskostnader
innefattande 1,0 tjänst, även på en investeringsram för maskiner med 1,5 mkr och en
avskrivningstakt på 10 år. Vid ny upphandling riskerar kostnaderna för grönytor att
öka. Då uppdraget hanteras under ordinarie arbetstid, tillkommer inga OB-kostnader.
Kostnadskalkyl
Avtal yttre skötsel:
År:

Kostnad
2017 744.900kr
2020 791.014kr
2021 ca 810.000kr
8502022 1.000.000kr

Egen skötsel:
Personal 1,0 tjänst
varav månadslön 26000 kr
Arbetsgivaravgifter
OH-kostnader 5 %

Kostnad:
455 364 kr
312 000 kr
121 680 kr
21 684 kr

Väggrensslotter (Köpa tjänst)
Diesel,service, underhåll
Avskrivningar
Summa:

120 000 kr
120 000 kr
150 000 kr
845 364 kr
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Investeringar
Redskapsbärare+fällbart klippaggregat 300cm
Åkgräsklippare, spakstyrd 180cm
Släpkärra
Summa:

Kostnad:
Avskrivning:
1 200 000 kr
10år
250 000 kr
10år
50 000 kr
10år
1 500 000 kr

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Susanne Jaktlund
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.

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]"

338

vingaker.se

9 (10)

"[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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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

164
(166)

2021-08-17

Au
§ 136
Au§

KS 2021/317

Skötsel av grönytor
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l.
1. Kommunfullmäktige beslutar att återta skötsel av grönytor ii egen regi från och med
2022.

Sammanfattning av ärendet
Skötsel av grönytor sker idag av
aven
en icke lokal extern entreprenör och avtalet går ut vid
årsskiftet 2021/2022.
202112022. Att återta skötseln av kommunens grönytor ii 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.
investeringsram .
Kommunfullmäktige beslutade ii juni att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
utifrån att följande behöver tillföras: en utförlig kalkyl över vad anställningen kommer
att kosta med OB-timmar samt kostnader för maskiner samt driften.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) och Anna Lejon (M) yrkar avslag på förslag till beslut.
Anneli Bengtsson (S), Robert Skoglund (S), Ing-Mari Frössevi och Lennart Andersson
(KO) yrkar avslag på Charlotte Prennfors (M) och Anna Lejons (M) avslagsyrkande
och bifall på förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande mot Anneli
Bengtssons (S) med fleras bifallsyrkande finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förslag till beslut.

Reservationer
Charlotte Prennfors (M) och Anna Lejon (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Kf §§ 56/2021
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

J usterandes sign
sign

Utdrags
bestyrkande
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021
-08-17
2021-08-17

140
(166)

Tid och plats
Tisdagen den 17 augusti 2021, kl. 09:00-10:45 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset ii
Vingåker och via Teams.
Teams.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)

Ing-Mari
lng-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin,
Hed in, kommunchef
Anna Olsson, sekreterare
Susanne laktlund,
Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§
Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

115-137
2021-08-23
2021-08-23

Ann?J: , fr
e

Annt z :
Ordförande

Justerande

Vingåkers
kommun

1

~~~~

~..... ... ..... . .
......................
... .... .... . . .. ..... ~~~

~~

~~ .... .... ..... ..... .... ........... .... ..
Charlotte Prennfors

Deltagande på distans
Ing-Mari Frössevi (C) deltog på distans.
distans.
Anna Lejon (M) och [ng-Mari
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

141
(166)

2021-08-17

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-08-17

Datum för anslagsuppsättande

2021-08-23

Datum för anslagsnedtagande

2021-09-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

.$
~~2/
t7~a"
Kommu~~u~!tJ
~åker

Anna Olsson

Justerandes sign

............

Utdrags
bestyrkande
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

197
(xx)

2021-08-30

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:
Samhällsbyggnadschef
2021-06-01, Yttrande över ansökan om
tillstånd för gruppträning i Slottsparken,
KS 2021/347
2021-06-23 Upphävande av
köpekontrakt samt ersättande av
köpekontrakt för tomt 6-9 i Baggetorp.
KS 2021/31.
2021-06-29 Avtal - Markupplåtelseavtal
inför ombyggnad av elnät. KS 2021/442
21-07-02 Depositionsavtal handpenning för tomt nr 12 i Baggetorp.
KS 2021/457
2021-07-02 Köpekontrakt för tomt nr 12
i Baggetorp. 2021/457
2021-07-09 Köpekontrakt för tomt nr 13
i Baggetorp. KS 2021/478.
2021-07-09 Depositionsavtal handpenning för tomt nr 13 i Baggetorp.
KS 2021/478
2021-07-30 Beslut att bevilja upplåtelse
av torgplats vid Storgatan 16 - kryddor,
naturgodis och ölkorv. KS 2021/480
2021-07-30 Prh § 40/2021 - Beslut att
bevilja parkeringstillstånd. KS
2021/437.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

198
(xx)

2021-08-30

2021-08-05 Beslut att bevilja
grävtillstånd på Erik Dahlbergsväg 5 v.
32-34. KS 2021/486
2021-08-17 Avtal - köpekontrakt
överlåtelse av fastighet / tomt Vingåker
Gropptorp 1:96. KS 2021/510
2021-06-24 Upphävande av
köpekontrakt samt ersättande av
köpekontrakt för tomt 6-9 i Baggetorp.
KS 2021/30
2021-06-24 Upphävande av
köpekontrakt samt ersättande av
köpekontrakt för tomt 6-9 i Baggetorp.
KS 2021/29
2021-06-24 Upphävande av
köpekontrakt samt ersättande av
köpekontrakt för tomt 6-9 i Baggetorp.
KS 2021/28
Tf. samhällsbyggnadschef
2021-05-31. Avtal - uppdragsbekräftelse
för stabilitetsutredning för Åbrogården /
rasrisken vid ån. KS 2021/354.
2021-06-01 Avtal - uppdragsbekräftelse
för stabilitetsutredning för Åbrogården /
rasrisken vid ån. KS 2021/348
2021-06-10 Beslut att
bevilja grävtillstånd KS
2021/374
2021-06-10 Beslut att
bevilja grävtillstånd (med
rätt diarienummer,
ersätter handlingsrad 2).
KS 2021/374

Plan-och byggchef
2021-06-02 Beslut om grävtillstånd på
Värdshusvägen, Skolgatan perioden
2021-06-10–2021-07-01. KS 2021/340
2021-06-09 Yttrande över offentlig
tillställning. KS 2021/337
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

199
(xx)

2021-08-30

2021-06-09 Beslut om upplåtelse av
torgplats, Storgatan 16 – kryddor,
naturgodis och ölkorv. KS 2021/381
2021-06-09 Beslut att bevilja upplåtelse
av torgplats vid Storgatan 16 –
husgeråd. KS 2021/382
IT-och kommunikationschef
2021-06-11 Beslut om godkännande att
få använda Vingåkers kommuns
kommunvapen i Vingåkers
orienteringsklubbs informationsmaterial
i samband med aktiviteten Hitta ut. KS
2021/390

Kommunstyrelsens ordförande
2021-05-31 Ansökan om
lantmäteriförrättning för avstyckning av
fastighet. KS 2021/391.
2021-06-18 Beslut om eldningsförbud i
Vingåkers kommun att gälla från
klockan 08:00 2021-06-17. KS
2021/407
2021-06-27 Överenskommelse om
fastighetsreglering – avstyckning och
överlämnande av servitut. KS 2021/419
2021-07-23 Fullmakt undertecknad. KS
2021/472
HR-chef
2021-06-01 Lokalt kollektivavtal om lön
och allmänna anställningsvillkor – LOK
21. Bilaga 7 till Hök 21. KS 2021/400
2021-06-29 Lokalt kollektivavtal – LOK
lokalt krislägesavtal med Svenska
kommunalarbetarförbundet. KS
2021/443
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-15 Prh § 37/2021 – Beslut om
beviljat parkeringstillstånd. KS
2021/393
2021-06-16 Yttrande angående allmän
sammankomst - dansföreställning på
stig öster om Läppe. Kommunen tar inte
ställning då ansökan inte rör kommunal
mark. KS 2021/396
2021-06-16 Förlängning av grävtillstånd
på Engelbrektsgatan KS 2020/633
2021-06-17 Beslut att bevilja upplåtelse
av torgplats vid Storgatan 16 –
försäljning av kläder. KS 2021/412
2021-06-18 Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter – fotoutställning i
Tennisparken. KS 2021/384
2021-06-21 Beslut att bevilja upplåtelse
av torgplats vid Storgatan 16 –
Bankbuss. KS 2021/430
2021-07-05 Yttrande över ansökan om
begagnande av offentlig plats –
uteservering för PS Indian Restaurang.
KS 2021/439
2021-07-06 Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter –
utomhusaktiviteter vid Sävstarinken. KS
2021/449
2021-07-07 Prh § 38/2021 – Beslut om
beviljat parkeringstillstånd. KS
2021/433
2021-07-14 Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrfter -folkrace på
Trollåsen. KS 2021/459
2021-07-15 Beslut att bevilja
grävtillstånd på Solbäcksvägen. KS
2021/461

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-08-30

2021-07-21 Beslut att bevilja
grävtillstånd i Vrettsta och Galnetorp.
KS 2021/357
2021-07-27 Prh § 39/2021 - Beslut att
bevilja parkeringstillstånd. KS
2021/453.
2021-08-03 Prh § 41/2021 - Beslut att
bevilja parkeringstillstånd. KS 2021/456
2021-08-09 Yttrande över begagnande
av offentlig plats och tillställning för
korvätartävling, livemusik och
biluppställning. KS 2021/492
2021-08-11 Svar på remiss - yttrande
över byggställning. KS 2021/497
2021-08-11 Yttrande om
skördemarknad. KS 2021/496
Kommunchef
2021-06-15 Fastighetsägarens yttrande –
godkänner sökt åtgärd. KS 2021/388
2021-06-23 Avtal om Workbuster – stöd
för dokumentation och uppföljning.
Rapportverktyg. KS 2021/431

Ekonomichef
2021-07-15 Riktlinjer och anvisningar
för upphandling och direktupphandling
– revidering 202. Beslut samt riktlinjer
med markerade ändringar. Inklusive
checklista och mall. KS 2021/79.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

202
(xx)

2021-08-30

Ks §

Delgivningar
Föreslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Datainspektionen – Beslut att avsluta ärende om anmälan, KS 2021/142
Samhällsbyggnadsnämnden – Utredning av bostadsanpassningsbidragen i Vingåkers
kommun, KS 2021/344.
Samhällsbyggnadsnämnden – Kontroll av livsmedel Centralköket, rapport med
avvikelse, KS 2021/90
Samhällsbyggnadsnämnden – Kontroll av livsmedel Källstugan, rapport utan
avvikelse, KS 2021/90
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontroll av livsmedel Högsjö skola, rapport utan
avvikelse, KS 2021/90
Samhällsbyggnadsnämnden – Kontroll av livsmedel Södergårdens förskola, rapport
utan avvikelse, KS 2021/90
Vårdförbundet Sörmland, Tertialrapport 1 2021
Socialnämnden – månadsrapport för april, KS 2021/237
Samhällsbyggnadsnämnden - Beslut om riskklassning och årlig avgift för
livsmedelskontroll, Högsjö skola, KS 2021/335
Länsstyrelsen Södermanland – Friluftsliv i Sörmland, KS 2021/358
Länsstyrelsen Södermanland – Beslut om fällavgifter för älg under jaktåret 2021/2022,
KS 2021/434
Överförmyndarnämnden – Nämndrapport 2 2021, KS 2021/270
Flens kommun – Revidering av VA-plan, KS 2020/615
Mälardalsrådet – Rapport om rekrytering till och från högre utbildning, KS 2021/423
Tillstånd för tävling på offentlig väg och offentlig tillställning för Örebro
cykelsällskap (Hjälmaren runt), KS 2021/495.
Delgivningar utan ärendenummer
Energikontoret i Mälardalen – Protokoll årsstämma 12 maj
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

203
(xx)

2021-08-30

Sveriges kommuner och regioner – Cirkulär: Budgetförutsättningar för åren 2021–
2024
Sveriges kommuner och regioner/ Sobona – Cirkulär: Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om arbetsanpassning
Sveriges kommuner och regioner – Förbundsavgift år 2022 till Sveriges kommuner
och regioner
Sveriges kommuner och regioner – Sammanträdesplan för 2022
Hjälmarens Vattenvårdsförbund – Recipientkontroll och åtgärdsarbete 2020
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2021-05-18
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2021-06-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-27
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/62

Förslag till åtgärder utifrån
Bostadsanpassningsutredningens slutsatser
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att
•

ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande revidering av
delegationsordningen sänka gränsen för tjänstemännens delegation till 71 400
kr(1,5 prisbasbelopp 2021 års nivå) i syfte att ge nämnden ökad insyn och
delaktighet i verksamheten samt förbättra bostadsanpassningshandläggarens
arbetsmiljö.

•

vid nybyggnation och renoveringar ska nämnd och förvaltning noga bevaka
att Boverkets Byggregler avseende tillgänglighet följs så att bostadsbeståndet
succesivt förbättras.

•

ge förvaltningen i uppdrag att stärka handläggarnas kunskaper inom
socialtjänstlagen.

•

när så är möjligt ska nämnd och förvaltning verka för att flyttkedjor stimuleras
i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet.

•

översända nämndens beslut i ärendet samt utredningen inklusive förslag till
åtgärdsplan till kommunfullmäktige för kännedom.
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Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige har kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltingen utrett Vingåkers kommuns kostnader för
bostadsanpassningsbidrag.
Utredningen pekar ut flera faktorer som bidrar till de höga kostnaderna. Kostnaderna
handlar dels om ett föråldrat bostadsbestånd, ett högt antal äldre bland kommunens
invånare, dels brister i kommunens sätt, arbetsmetoder och kompetens att handlägga
ärendena.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Vingåker
kommuns kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Utredningen pekar på flera brister i
kommunens sätt att hantera frågan vilket i någon mån kan vara en bidragande faktor
till kommunens höga kostnader för bostadsanpassningsbidragen. De huvudsakliga
bristerna som pekas ut är 1.) organisatoriska brister vilket riskerar att leda till
jävsituationer och 2.) bristande handläggningsrutiner som har sin grund i en brist på
resurser.
När det gäller resurser bör det påpekas att den jämförelse av kostnader som Boverket
och media har gjort inte räknar med kostnader för handläggningen (löner, hyror,
overhead etc). Den kostnad som har lyfts fram har bara avsett kostnaden för själva
bostadsanpassningsåtgärden. Då Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
undersökt grannkommunernas kostnad för handläggning kan det konstateras att
Vingåkers kommun har en betydligt snävare handläggningstid än de jämförda
kommunerna.
Vingåker har en 15% handläggartjänst för bostadsanpassningsärenden vilket
motsvarar 0,029 timmar per kommuninvånare och år, vilket kan jämföras med Flens
kommun som har 0,066 timmar per invånare och år, Oxelösund 0,075 timmar per
invånare och år, Katrineholm 0,10 timmar per invånare och år och Gnesta 0,078
timmar per invånare och år.
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Med utgångspunkt från ovanstående siffror faller det sig naturligt att våra
grannkommuner har större möjlighet att göra en mer noggrann bedömning av
bostadsanpassningsärendena. Däremot kan man konstatera att kommunerna har dolda
kostnader i form av ökad handläggningstid, vilket inte presenteras i Boverkets
rapporter om bostadsanpassningsbidragen.
Utredningen konstaterar emellertid att de höga kostnaderna till största del kan
förklaras av en hög andel äldre i befolkningen och ett föråldrat bostadsbestånd.

Förvaltningens ståndpunkt
Bostadsanpassningsutredningen belyser flera förslag på åtgärder som kommunen kan
vidta för att förbättra handläggningen av bostadsanpassningsbidrag, vilket i
förlängningen kan bidra till minskade kostnader som en följd av en mer rättssäker
utredning.
En problematisk aspekt som utredningen belyser är jävsituationen som den nuvarande
handläggaren och samhällsbyggnadsnämnden handskas med. För närvarande är det
kommunens byggnadsinspektör som handlägger ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag. Vissa anpassningar kräver tillstånd (m.m.) enligt plan- och
bygglagen vilket gör att handläggaren och samhällsbyggnadsnämnden får en dubbel
roll, då de dels ska handlägga bidragsansökan och samtidigt besluta om den
lovpliktiga åtgärden. För att komma ifrån denna jävsituation föreslår förvaltningen att
man ser över möjligheten att flytta över bostadsanpassningen till en annan nämnd och
förvaltning.
I samtal med handläggare från våra grannkommuner framgår det att samtliga
handläggare arbetar inom respektive kommuns Vård och omsorg/-Socialförvaltning.
Handläggning av bostadsanpassningsärenden i regionen utförs främst av personer med
god kännedom om socialtjänstlagen då byggnadsteknisk kompetens mer sällan behövs
vid handläggningen.
De kommuner som inte har en heltidstjänst för bostadsanpassning kombinerar tjänsten
med utredning av ansökningar om färdtjänst. Handläggarna har påtalat stora fördelar
med att ha dessa ärenden samlade i en och samma tjänst då de kräver en likvärdig
utredningskompetens. Dessutom kan det innebära en ökad service för
kommuninvånaren då behovet av både bostadsanpassning, färdtjänst och
parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte sällan uppkommer samtidigt.
En grundlig utredning av varje inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag är
både resurs- och tidskrävande. I Vingåkers kommun är endast 15% av en heltidstjänst
avsatt för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Den snävt tilltagna tiden bidrar
till att nämnden baserar majoriteten av sina beslut i bostadsanpassningsärenden på
uppgifter från den sökande samt arbetsterapeutens intyg. Mycket lite utrymme finns
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för att genomföra en genomarbetad utredning. För att komma till rätta med detta
föreslås att medel tillförs för att öka handläggartjänsten från 15% till 40%. Då skulle
handläggningstiden öka från 0,029 timmar per kommuninvånare och år till 0,079
timmar per kommuninvånare och år vilket går i linje med de jämförda kommunernas
resursfördelning av handläggning av bostadsanpassningsärenden.
Genom att öka handläggningsresurserna blir det möjligt att samverka med andra
kommuner, vilket handläggare i regionen anser vara en av förutsättningarna för ett
rättssäkert arbete. Det skulle också göra det möjligt att göra hembesök och göra mer
omfattande utredningar som skulle säkerställa att de sökande får det bidrag de har rätt
till.
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 mycket gammalt och omodernt.
I ett långsiktigt perspektiv bör kommunen arbeta aktivt med att skapa flyttkedjor i
enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet.
Det belopp som tjänstemännen kan fatta beslut om på delegation skulle förslagsvis
kunna sänkas. Genom denna åtgärd skulle nämnden få ökad insyn i verksamheten och
bli mer delaktig i besluten. Detta skulle vara en fördel för våra beslutsfattare men det
skulle även innebära en förbättring av tjänstemännens arbetsmiljö och minska risken
för att medarbetare misstänks för jäv. Att inskränka delegationen skulle dock öka
antalet nämndärenden vilket skulle öka administrationen och skapa behov av mer
resurser. Det skulle också innebära en fördröjning för de sökande.
Vid nybyggnation och renoveringar bör kommunens bygglovmyndighet noga bevaka
att Boverkets Byggregler avseende tillgänglighet följs så att bostadsbeståndet
succesivt förbättras.
Kommunen kan påverka sitt allmännyttiga bostadsföretag genom ägardirektiv att över
tid anpassa det befintliga bostadsbeståndet efter tillgänglighetskraven. På så sätt skulle
den generella tillgängligheten i kommunens bostäder öka, och kostnaden för
individuella anpassningar minska. Kommunen skulle dessutom föregå med gott
exempel och bli en förebild för privata fastighetsägare och exploatörer.
Slutledningen är att bostadsanpassningens höga kostnader har många orsaker och att
det krävs en mängd olika åtgärder från kommunen som helhet för att komma tillrätta
med problemet. Vissa åtgärder kan ge snabba, små resultat medan andra ger mer
långsiktiga, större resultat över tid. Nedan presenteras en långsiktig åtgärdsplan som
sträcker sig utanför Samhällsbyggnadsnämndens gränser och berör kommunens arbete
med bostadsanpassningsbidrag i sin helhet.
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Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningens långsiktiga förslag till
åtgärdsplan
Baserat på studier av grannkommunernas organisation och rutiner kring
bostadsanpassning och de brister som framkommit i vårt eget arbetssätt anser
förvaltningen att det kan finnas stora fördelar att arbeta vidare med följande punkter:
•

Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att öka resurserna för handläggning från 15% av
en tjänst till 40% av en tjänst. Detta i syfte att göra mer grundliga utredningar
av bostadsanpassningsärenden och ge handläggarna möjlighet att delta i
kompetenshöjande nätverk i länet.

•

Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt berörda förvaltningar att vidare
utreda möjligheten till att besluten om bostadsanpassningsbidrag läggs över på
en annan nämnd än Samhällsbyggnadsnämnden. Detta för att motverka
riskerna för jäv och skadeståndsanspråk från sökande.

•

Föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genom
ägardirektiven ge i uppdrag det allmännyttiga bostadsföretaget AB
Vingåkershem att över tid tillgänglighetsanpassa sitt bostadsbestånd.

Ekonomiska konsekvenser
En ökning av handläggarresurser för utredning av bostadsanpassningsbidrag i
Vingåker skulle innebära en ökad kostnad för tjänsten. Däremot skulle kostnaden för
bidragen troligen minska då det finns utrymme för att göra noggranna och rättssäkra
utredningar.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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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.

Målet tycks 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.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

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

Att förbättra förutsättningarna för en
rättssäker handläggning av
bostadsanpassningsärenden kan bidra till en
ökad livskvalitet för de sökande i kommunen.

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.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där människors
grundläggande rättigheter tas tillvara tros kunna
bidra till en god hälsa och ett ökat välbefinnande hos
kommunens medborgare.
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Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där jävsituationer undviks
tros kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för den
enskilde handläggaren.

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där människors
grundläggande rättigheter tas tillvara tros kunna
bidra till en minskad ojämlikhet i samhället.

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet

Målet tycks inte påverkas av beslutet
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Att verka för en välfungerande och rättssäker
handläggning av ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag där människors
grundläggande rättigheter tas tillvara tros kunna
bidra till ett inkluderande samhälle

Målet tycks inte påverkas 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?

Barn och ungdomar med en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning

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 verka för en välfungerande och rättssäker handläggning av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag tros kunna bidra till att barn och ungdomars
likvärdiga villkor beaktas.

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

Att verka för en välfungerande och rättssäker handläggning av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag tros kunna bidra till att barn och ungdomars
rättigheter till ett aktivt och självständigt liv sätts i främsta rum. Dessutom kan
funktionshindrade barn och ungdomar ges möjlighet att bo kvar i hemmet
med sina familjer.
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Datum

2021-02-01
Handläggare

Clara Norell

Utredning av
bostadsanpassningsbidragen i
Vingåkers kommun
En jämförande studie av Vingåker kommuns bostadsanpassningsbidrag i förhållande
till sörmländska kommuner i kommungrupp 7
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1

Inledning

År 2020 publicerade Boverket en rapport om kommunernas kostnader för
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019. I
rapporten framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna
gällande bostadsanpassningsbidrag i landet. Därför valde Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning kring detta. Genom att granska
andra sörmländska kommuner som tillhör samma kommungrupp som Vingåker kunde
man konstatera att det finns många olika faktorer som kan påverka bidragens storlek
och omfattning. Mycket kan förklaras av kommunernas befolkningssammansättning,
där kommuner med en hög andel äldre i befolkningen tenderar att ha en högre
medelkostnad per invånare för bostadsanpassningsbidrag. Dessutom har kommunernas
bostadsbestånd en stor påverkan på kostnaderna, där kommuner med fler antal som
bor i småhus tenderar att ha högre medelkostnader per bidragsärende.
En omständighet som skiljer Vingåker från de undersökta kommunerna är att
Vingåker är den enda kommunen som inte har ett ärendehanteringssystem för
bostadsanpassningsbidrag. Hittills har all hantering – från ansökan till beslut hanterats
manuellt. Handläggare från de övriga kommunerna betonar vikten av att ha ett system
där man kan följa hela arbetsprocessen och utgå från utarbetade mallar vid
handläggning. De menar att systemen hjälper dem att får en mer effektiv och
rättssäker handläggning. Dessutom får man en överblick över kostnader och kan ta
fram statistik för olika åtgärder, vilket Vingåker i nuläget saknar.
Vingåkers relativt höga kostnader för bostadsanpassningsbidrag kan således förstås
utifrån flera komponenter, där en åldrande befolkning tillsammans med ett äldre
bostadsbestånd är två avgörande faktorer. Dessutom kan avsaknaden av ett fungerande
ärendehanteringssystem påverka både effektiviteten och rättssäkerheten.
Handläggarens enskilda upplevelser av tidsbrist, rättslig kompetens inom området och
avsaknad av ett bollplank bör också tas i beaktande.
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2

Syfte och metod

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om kommunernas formella hantering
av ärenden om bostadsanpassningsbidrag samt jämföra sörmländska kommuners
kostnader för enskilda åtgärder. Målet är att få en ökad kunskap om hur Vingåker kan
förbättra sina handläggningsprocesser och öka sin kostnadseffektivitet. Utredningen
baseras på Boverkets rapport om bostadsanpassningsbidragen år 2019 och enskilda
konversationer med handläggare från sörmländska kommuner tillhörande
kommungrupp 7.
I Boverkets rapport är kommunerna är i indelade i olika kommungrupper. Dessa är
grupp 1- Storstockholm, grupp 2 - Storgöteborg, grupp 3 - Stormalmö, grupp 4 –
högskolekommuner > 75 000 invånare, grupp 5 - högskolekommuner < 75 000
invånare, grupp 6 - övriga kommuner > 25 000 invånare och grupp 7 - övriga
kommuner med < 25 000 invånare. Denna rapport baseras på jämförelser med
sörmländska kommuner tillhörande samma kommungrupp som Vingåker, det vill säga
kommungrupp 7.

3

Frågeställningar
1. Hur kan vi uppdatera arbetsprocesserna för att bli mer kostnadseffektiva och
samtidigt säkerställa en rättssäker ärendehantering?
2. Vad skiljer oss från andra kommuner i Södermanland? Har vi samma typ av
ärenden i samma mängder? Hur mycket kostar samma typ av ärende i olika
kommuner?
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4

Bakgrund

Den som har en funktionsnedsättning kan efter en särskild prövning ha rätt till ett
bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget
boende. Det är landets kommuner som beslutar om bidraget och som står för
kostnaderna.
I Boverkets senaste rapport om kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag
kan man konstatera att det finns stora skillnader mellan hur mycket pengar som
kommunerna i genomsnitt lägger per invånare. I medeltal uppgick kostnaden till 99
kronor, men skillnaderna varierar mellan 1 och 363 kronor per invånare. Kostnaden i
Vingåker år 2019 var 307 kronor.
Merparten av bostadsanpassningsbidragen i Sverige avser små belopp. 26 procent av
bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 70 procent av bidragen ligger under
20 000 kronor. Bara 0,2 procent överstiger 100 000 kronor. Medelkostnaden för ett
bidragsärende är 19 203 kronor. Den vanligaste åtgärden är montering av ramp, följt
av utjämnande av nivåskillnad vid tröskel, montering av spistimer/spisvakt,
uppsättande av stödhandtag och reparation av teknisk utrustning. Kostnaden för
hiss/lyftanordning utgör ungefär 45 procent av kommunernas totala kostnad för
bidragen av de i rapporten angivna åtgärdskategorierna i flerbostadshus. Motsvarande
siffror för dörrautomatik respektive ramp till entréer är 36 respektive 19 procent.
I landets kommuner är det vanligast att åtgärder utförs i flerbostadshus, men
åtgärderna i småhus är kostsammare. Många småhus är byggda i flera våningar och i
äldre hus saknas utrymmen för wc, bad och tvätt på entréplan. Medelvärdet av
snittkostnaden i småhus i Sveriges kommuner är 24 435:-, och är därmed högre än
medelvärdet av snittkostnaden i flerbostadshus som är 14 330:-.
Om man ser till enskilda kommuner finns det stora variationer för kostnaderna
gällande bostadsanpassning. Detta kan ha att göra med befolkningssammansättningen
och bostadsbeståndet. En del kommuner har en högre andel äldre i befolkningen, och
en stor del av anpassningen görs just hos äldre människor. Kommuner med en hög
andel småhus tenderar också att ha högre kostnader. I undersökningen konstateras det
att det verkar finnas ett mycket starkt samband mellan kommunernas kostnad och
antal invånare som är äldre än 80 år. Ungefär 92% av den totala variationen i
kommunernas kostnad för bostadsanpassning kan förklaras av antal invånare som är
äldre än 80 år.
Sammantaget har de mindre kommunerna som tillhör kommungrupp 6 och 7 de högsta
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag. Detta kan till stor del förklaras av att
statistiken slår hårdare på kommuner med en mindre befolkning och färre antal
ärenden. Mindre kommuner tenderar också att ha en högre medelålder där
majoritetsbefolkningen bor i småhus.
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Vid en granskning av Boverkets rapport om bostadsanpassningsbidragen för år 2019
framgår det att Vingåkers kommun har bland de högsta kostnaderna vad gäller
medelkostnad per bidrag och medelkostnad per invånare. Därför inledde Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen en granskning av sörmländska kommuner som tillhör
samma kommungrupp som Vingåker, vilket är kommungrupp 7. Se tabellen nedan för
en översikt av de granskade kommunernas bostadsanpassningsbidrag år 2019.

Sörmlandskommuner
inom grupp 7

Befolkning
2019-12-31

Vingåker

9111

Antal
äldre
80+ per
tusen
invånare
59

Oxelösund

11983

Trosa

Antal
Andel
Medelkostnad Medelkostnad Bidrag
Nybyggda
som bor i kr per bidrag per invånare
per
bostäder
småhus
tusen
(lgh) 2019
invånare
64%

44 476

307,5

6,9

10

77

39%

5587

87,7

15,7

3

13747

47

55%

29 500

128,8

4,4

270

[Gnesta

11365

51

58%

7585

41,4

5,5

175

Flen

16585

68

54%

10 877

90,5

8,3

0

5

Analys

Vingåker har ett en betydligt högre medelkostnad per bidrag än genomsnittet av
Sveriges kommuner. Bland de jämförda kommunerna framgår det att Vingåker har det
högsta värdet vad gäller andel av befolkningen som bor i småhus. Bostadsutbudet är
föråldrat och har generellt en låg standard. En stor andel av flerbostadsfastigheterna i
kommunen byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan 1960-1975. Vid
byggnationen av miljonprogramsbostäder var kraven på tillgänglighet låga, om inte
obefintliga, vilket medför att bostadsanpassningsåtgärder i dessa bostäder ofta blir
både blir omfattande och kostsamma.
I Bostadsförsörjningsprogrammet för Vingåkers kommun 2020-2023 framgår det att
gruppen äldre människor ökar i kommunen. Kommunen har redan idag en betydande
andel äldre i befolkningen och denna grupp växer mer till följd av inflyttning av
seniorer från bland annat Stockholm. Detta leder i ett första steg till en generell ökad
efterfrågan på bostäder, och i ett senare skede till ökad efterfrågan på olika former av
kategoriboende för äldre såsom seniorboenden och äldreboenden, men även marknära
enplans-bostäder och lägenheter med hiss. Idag finns inga seniorboenden i kommunen.
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I Vingåker finns en svårighet i att skapa flyttkedjor till följd av en priskänslig
marknad. Många äldre kan eller vill inte betala de hyror som gäller för nyproducerade
bostäder (där tillgängligheten i regel är bättre) utan väljer att bo kvar i sina småhus
och låter dem anpassas. Man kan förmoda att det även finns emotionella hinder för att
lämna sina hem, så som trädgårdar och hemvana miljöer.
I tabellen ovan framgår det att Oxelösunds kommun har flest antal äldre 80+ per tusen
invånare. Däremot bor endast 39% av befolkningen i småhus. Av de granskade
kommunerna har Oxelösund betydligt fler antal bidrag per tusen invånare, samtidigt
som de har den lägsta medelkostnaden per bidrag. Detta tyder på att kommunen har
många ärenden som kräver mindre åtgärder, vilket gör att medelkostnaden per
invånare blir relativt låg. Detta skulle till viss del kunna förklaras av att majoriteten av
befolkningen bor i flerbostadshus där åtgärderna inte är lika kostsamma som i småhus.
Trosa kommun har minst antal personer över 80+ per tusen invånare, trots det har de
den näst högsta medelkostnaden per bidrag efter Vingåker av de studerade
kommunerna. De har dock minst antal bidrag per tusen invånare och
majoritetsbefolkningen bor i småhus, vilket kan tolkas som att de sökta åtgärderna har
varit få men relativt kostsamma.

6

Kostnader

I Vingåker överskreds budgeten för bostadsanpassning den 27 mars 2020 och hade vid
årets utgång överskridits med 1 660 000 kronor. Att budgeten överskrids tidigt på året
är en negativ trend som varat under flera års tid i kommunen. Detta kan förklaras
genom att bostadsanpassningen i Vingåker varit underbudgeterad i relation till de
verkliga kostnaderna. I samtal med handläggare från de granskade kommunerna
framgår det att Vingåkers budget för bostadsanpassningsbidrag varit snävare.
Vingåkers höga genomsnittskostnad för bostadsanpassningsbidrag kan dock inte
förklaras av den snäva budgeten, eftersom Boverkets rapport inte tar hänsyn till
kommunernas enskilda budget. Lönekostnaden för handläggningen, hyror, städ,
programvara mm är inte heller medräknat i kostnaden och har därför inte jämförts.
När det handlar om enskilda åtgärder ligger Vingåker i samma prisklass som övriga
kommuner. Däremot skiljer sig ärendena åt i varje kommun från år till år. De
vanligaste åtgärderna fördelar sig relativt jämt procentuellt bland kommunerna, dock
kan man konstatera att varje kommun har något/några ärenden per år som är mycket
omfattande och kostsamma. Vingåker har många åtgärder som är ”mellandyra”, vilket
kan vara en konsekvens av det föråldrade bostadsbeståndet där om/utbyggnationer
krävs i allt större utsträckning.
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Eftersom Vingåkers kommun inte har ett handläggningssystem för bostadsanpassning
är det svårt att specificera och analysera genomsnittskostnaden per åtgärd, därför
presenteras istället en genomgång av år 2019 och 2020 års fakturor. Notera att detta
inte är en sammanställning av kostnader per ärende. Ibland kan det vara fler
entreprenörer inblandade i ett ärende som fakturerar var för sig. Det kan även finnas
delfakturor och ett tidsmässigt glapp mellan faktura och när åtgärden utfördes.
Avsaknaden av ett ärendehanteringssystem för bostadsanpassning gör det inte bara
svårt att få en konkret bild av kostnader för olika åtgärder och ärenden, det blir även
svårt att uttala sig om varför kostnaderna har varit så pass mycket högre i förhållande
till de jämförda kommunerna i kommungrupp 7 i Sörmland.

Antal fakturor

Belopp

109
12

0-25.000

12

50.000 - 100.000

5

100.000 - 150.000

25.000 - 50.000

3
150.000 - 250.000
2019 års fakturor för bostadsanpassningsbidrag

Antal fakturor

Belopp

93

0-25.000:-

17

25.000-50.000

12

50.000-100.000

2
100.000 - 225.000:2020 års fakturor för bostadsanpassningsbidrag
Vad som kan konstateras utifrån 2019 och 2020 års fakturor för
bostadsanpassningsbidrag är att den stora majoriteten av åtgärderna kostar mellan
0-25 000:-. Däremot får kommunen in några ärenden per år som är befinner sig mellan
100.000-250.000:-. Trots att dessa ärenden är relativt få utgör de en stor procent av
den totala kostnaden och drar vid den statistiska sammanställningen upp
medelkostnaden per bidrag och invånare.
I Vingåkers kommuns enkätsvar gällande Boverkets undersökning för
bostadsanpassningsbidrag år 2020 framgår det att kommunen fick in totalt 66
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag under året, varav 0 reparationsbidrag och 0
återställningsbidrag. Av ansökningarna fick 64 bifallsbeslut, 0 delvis bifall/delvis
avslag och 2 helt avslag på sin ansökan. Kommunen betalade ut ca 2.760 000:- i
bostadsanpassningsbidrag.
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I Oxelösunds kommuns enkätsvar gällande Boverkets undersökning för
bostadsanpassningsbidrag för ärenden år 2019 framgår det att kommunen fick in totalt
178 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag under året, 19 ansökningar om
reparationsbidrag och 5 återställningsbidrag. Samtliga som ansökte om reparationsoch återställningsbidrag fick bifallsbeslut på sina ansökningar. Av de nya 178
ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag dessa fick 148 bifallsbeslut, 20 delvis
bifall/delvis avslag och 10 fick helt avslag på sin ansökan. Kommunen betalade ut
781.290:- i bostadsanpassningsbidrag, 88 750:- i reparationsbidrag och 35 000:- i
återställningsbidrag.
Nedan presenteras en jämförelse mellan Oxelösund och Vingåkers svar på Boverkets
bostadsanpassningsenkät för år 2020 gällande kostnader per ärende.

Hur fördelade sig de
beviljade bidragen
under år 2020?
Oxelösunds
kommun

Vingåkers
kommun

Belopp

Ärenden

Ärenden

1-4999:-

124

51

5000-19.000:-

17

37

20.000-49.000:-

6

17

50.000-99.000

3

11

100.000:- eller mer

0

2

Notera att det är en eftersläpning i fakturering och beslut då vissa ärenden flyttas över
till nästkommande år. Därmed det ojämna antalet fakturerade ärenden mot registrerade
ärenden för år 2020.
Vad som kan utläsas i tabellen ovan är att Vingåker har betydligt fler ärenden som
befinner sig på de högre beloppsstegen. Det är svårt att hitta en enkel förklaring till
dem stora prismässiga skillnaderna. En åldrande befolkningssammansättning
tillsammans med ett äldre bostadsbestånd kan vara två avgörande faktorer för
Vingåkers höga kostnader per ärende.
Flens kommuns bostadsanpassningshandläggare har varit generös och delat med sig av
all ärendestatistik från det föregående året. I rapporten presenteras åtgärder och
kostnader, där det kan konstateras att Vingåker och Flen har ungefär samma kostnader
för de vanligaste åtgärderna. Den billigaste åtgärden i Flens kommun är borttagande
av trösklar, och den dyraste åtgärden under 2020 var installation av en hiss/lyftplatta
som kostade 213.000:-. Den genomsnittliga kostnaden per åtgärd i Flens kommun
under 2020 var 8 764:-. Notera att detta inte är den genomsnittliga kostnaden per
ärende, utan per åtgärd. Flens totala kostnad för bostadsanpassningsbidrag under 2020
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var 1.759 000:- varav 76 000:- av dessa var kostnader där begagnade produkter
utnyttjas.
Användning av begagnade produkter vid bostadsanpassningsåtgärder är något som
kan hålla nere kommunernas kostnader. I Flen kunde man exempelvis återanvända en
hiss för flera våningsplan vilket innebar en del besparingar. Kommunernas möjligheter
att återanvända material är således något som påverkar kommunernas kostnader.

7

Handläggning och dess konsekvenser

I Vingåkers kommun är det byggnadsinspektören inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger alla
bostadsanpassningsbidragsärenden. Kommunen har sett det som en fördel att ha en
person med byggnadstekniska kunskaper på den posten. Som byggnadsinspektör kan
han ge förslag på kostnadseffektiva och smidiga lösningar utifrån ett
byggnadsperspektiv.
I kontakt med handläggare från olika sörmländska kommunerna framgår det att
bostadsanpassningsbidrag sällan handläggs av bygglovshandläggare, utan snarare av
socionomer eller arbetsterapeuter. Båda yrkesgrupperna har påtalat nyttan med sina
respektive professioner i relation till att kunna göra en rättssäker bedömning av
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Som socionom har man den juridiska
kunskapen som krävs för att genomföra grundliga utredningar om behovsåtgärder för
äldre och funktionshindrade, medan arbetsterapeuterna har den fysiska och praktiska
kunskapen. Däremot påtalar båda arbetsgrupperna bristen av byggnadstekniska
kunskaper som berör bostadsanpassningsåtgärder och ser vissa fördelar med att ha
med det perspektivet i bedömningar.
I Vingåker är endast 15% av handläggarens tjänst vikt åt bostadsanpassning och den
övriga tiden av tjänsten åtgår till handläggning av bygglovsärenden. Handläggare från
Gnesta, Trosa och Oxelösund har uttryckt en förvåning över hur lite tid som vår
kommun har avlagt för handläggning av bostadsanpassningsärenden. I deras
kommuner utgör bostadsanpassningshandläggning en tjänst på minst 50%.
Vingåkers bostadsanpassningshandläggare menar att den nuvarande tiden avsatt för
bostadsanpassningshandläggning utgör ett stort hinder då han inte hinner göra de
grundläggande utredningar och hembesök som önskas, utan tvingas basera majoriteten
av sina beslut enbart på arbetsterapeutens intyg. Handläggaren har uppskattat att en
rättssäker utredning skulle utgöra omkring 8 timmar i genomsnitt per ärende, vilket
skulle motsvara en tjänst på omkring 50% i relation till ärendenas genomsnittliga antal
över de senaste åren.
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För att avslå en ansökan om bostadsanpassningsbidrag behöver handläggaren kunna
motivera sitt beslut, vilket ofta är mer resurs- och kompetenskrävande än vid ett
bifallsbeslut. Handläggaren i Oxelösunds kommun påtalar vikten av att ha möjlighet
att göra hembesök hos sökande, då det i många fall kan visa sig att personen inte har
så pass stort hjälpbehov som framgår i ansökan och kan därmed leda till att vissa
åtgärder nekas. En ökning av handläggarresurser för utredning av
bostadsanpassningsbidrag i Vingåker skulle innebära en ökad kostnad för tjänsten.
Däremot skulle kostnaden för bidragen troligen minska då det finns utrymme för att
genomföra noggranna och rättssäkra utredningar.
Sammantaget är det både tids- och kompetenskrävande att göra en noggrann
biståndshandläggning. Dessutom påverkar avsaknaden av ett fungerande
ärendehanteringssystem både effektiviteten och rättssäkerheten i Vingåkers kommun.
Kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag påtalar att hans enskilda
upplevelser den snäva handläggningstiden och bristande kunskaper i socialtjänstlagen
kan ha en negativ påverkan på kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

8

Förslag på åtgärder

Vad som kan konstateras utifrån denna utredning är att Vingåkers kommun har
bristfälliga processer i handläggningen för bostadsanpassningsbidragsärenden. Mer tid
för handläggning bör tillsättas för att handläggaren ska kunna göra en professionell
och rättssäker utredning.
Avsaknaden av ett anpassat verksamhetssystem för bostadsanpassningsbidrag har
minskat effektiviteten och rättssäkerheten i våra ärenden. Dessutom har det varit allt
för resurskrävande att få fram och följa upp statistik för ärenden och kostnader. Därför
är vi glada över att Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen beställt
verksamhetssystemet Castor där det finns en modul för bostadsanpassning. Systemet
kommer troligtvis börja användas i slutet av år 2021. Majoriteten av alla sörmländska
kommunerna använder bostadanpassningsmodulen i Castor i dagsläget och är nöjda
med det stödet som systemet erbjuder.
Att kommunens byggnadsinspektör handlägger både bostadsanpassningsbidrag och
bygglov innebär en ökad risk för jävsituationer. Om en rörelsehindrad exempelvis
ansöker om bostadsanpassningsbidrag för en tillbyggnad på 15 kvm blir det en
anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen. I Vingåker tvingas handläggaren
hantera både bostadsanpassningsbidragsansökan och sedan bevilja startbeskedet
utifrån sin roll som bygglovshandläggare. Därför menar vår nuvarande handläggare att
det vore mer rättssäkert om en annan förvaltning utreder och beslutar om
bidragsansökan, och byggnadsinspektören tar vid i de ärenden där åtgärderna är
bygglov-/anmälningspliktiga.
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I Sörmland finns en gemensam samverkansgrupp för kommunernas
bostadanpassningshandläggare. Handläggare från de undersökta kommunerna har varit
aktiva i gruppen och påtalar nyttan med att kunna diskutera ärenden med andra
handläggare. Att kunna ta stöd av andra i bedömningarna ger en ökad säkerhet. Man
kan även tipsa varandra om entreprenörer som tar billigare betalt för vissa åtgärder
och därmed öka sin kostnadseffektivitet. I förlängningen bör Vingåker se över sina
avtal med de entreprenörer som utför anpassningsåtgärder och revidera dem. På grund
av Vingåkers strama tid för handläggning av bostadsanpassningshandläggning har
deltagandet i samverkansgruppen bortprioriterats. Genom att förlägga mer tid på
bostadsanpassning kan Vingåkers handläggare ha möjlighet att delta i mötena och
utöka sin kompetens och kontaktnätverk.
Ett ytterligare förslag som kan stärka rättssäkerheten är att sänka delegationsnivån. I
nuläget tar nämnden endast beslut i ärenden som överstiger 119.000:- Genom att
sänka delegationsnivån blir nämnden mer involverad i bostadsanpassningsärendena
och kan ta beslut vid ärenden från en lägre kostnadsnivå.
För att återkoppla till undersökningen frågeställningar:
1.

Hur kan vi uppdatera arbetsprocesserna för att bli mer kostnadseffektiva och
samtidigt säkerställa en rättssäker ärendehantering?

Genom införandet av ett ärendehanteringssystem kommer det bli lättare att
upprätthålla mallar och rutiner som ska följas vid utredning av
bostadsanpassningsansökningar. Arbetsprocesserna kan bli mer rättssäkra om mer tid
ges till utredning. Ett aktivt deltagande i Sörmlands samverkansgrupp kan leda till en
högre arbetskvalitet. Genom att sänka delegationsnivån kan nämnden bli mer
involverad i ärenden. På så sätt baseras besluten inte bara på den enskilda
handläggarens utredning, utan prövas även i nämnd.
2. Vad skiljer oss från andra kommuner i Södermanland? Har vi samma typ av
ärenden i samma mängder? Hur mycket kostar samma typ av ärende i olika
kommuner?
Vingåker har ett en betydligt högre medelkostnad per bidrag än genomsnittet av
Södermanlands kommuner i. Bland de jämförda kommunerna framgår det att
Vingåker har det högsta värdet vad gäller andel av befolkningen som bor i småhus,
vilket kan vara en bidragande faktor till att åtgärder blir dyrare i vår kommun än i de
jämförda kommunerna. Dessutom är bostadsbeståndet föråldrat, andelen äldre i
befolkningen är relativt hög och kommunen saknar senioranpassade bostäder. När det
kommer till priset på enskilda åtgärder ligger Vingåker i linje med de jämförda
kommunerna.
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Vingåkers
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SBN 2021/62

Sbn § 40

Fastställande av utredning gällande
bostadsanpassningsbidrag ii Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
lI.. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen ii uppdrag att vid
kommande revidering av delegationsordningen sänka gränsen för tjänstemännens
( 1,5 prisbasbelopp 2021 års nivå) ii syfte att ge nämnden
delegation til
tillI 71 400 kr (1,5
ökad insyn och delaktighet ii verksamheten samt förbättra
arbetsmiljö.
bostadsanpassningshandläggarens arbetsm
iljö.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vid nybyggnation och renoveringar ska
nämnd och förvaltning noga bevaka att Boverkets Byggregler avseende
tillgänglighet följs så att bostadsbeståndet succesivt förbättras.
förbättras .
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen ii uppdrag att bredda
handläggarnas kunskaper inom bland annat socialtjänstlagen samt att ii
beredningsprocessen inhämta utlåtande från andra myndigheter och kompetenser
som exempelvis arbetsterapeuter när behov finns.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen ii uppdrag att ii de fall det
bedöms lämpligt föra diskussion runt olika alternativa lösningar med sökande av
bostadsanpassningsbidrag. Detta kan ske ii samverkan med andra verksamheter ii
och utom kommunen.
5. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämnd och förvaltning när så är möjligt
ska verka för flyttkedjor stimuleras ii enlighet med bostadsförsörjningsprogramrnet.
bostadsförsötjningsprogrammet.
återrapportera arbetet till
6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska återrappOltera
nämnden senast under november månad 2021.
77.. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända nämndens beslut ii ärendet samt
utredningen inklusive förslag till åtgärdsplan till kommunfullmäktige för
kännedom.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige har kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltingen utrett Vingåkers kommuns kostnader för
bostadsanpassningsbidrag.
Utredningen pekar ut flera faktorer som bidrar till de höga kostnaderna. Kostnaderna
handlar dels om ett föråldrat bostadsbestånd, ett högt antal äldre bland kommunens
invånare, dels brister i kommunens sätt, arbetsmetoder och kompetens att handlägga
ärendena

Besluts underlag
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021- 04-27
Utredning Bostadsanpassningsbidrag

Justerandes sign

~/I

Utdragsbestyrkande
Utdrags
best yrkande
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Beslut skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

~·· tt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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)
Tor-LeifThuresson
Inger Lindfors (S) §§ 32-51
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (SO)
§§ 52-59
Kjell Stenberg
Stenberg§§

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

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

Kjellll Stenberg (S), Roger Larsson (M), vice ordförande, Håkan Persson (S)
Kje
Pierre Andersson (S), Björn Hvithammar (V), Tor-LeifThuresson (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
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 ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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