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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 11 oktober 2021, kl. 14:00

Plats:

Stora salen, Åbrogården

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Gemensamma patientnämnden redovisar svar på frågor enligt uppsiktsplikt
2. Uppföljning av avfallsplan
3. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
4. Information från KLF och KOS
5. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
6. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Ärenden till kommunstyrelsen
7. Månadsrapport augusti för kommunstyrelsen
8. Framtidens arbetsplats
9. Återrapportering digitalisering i Vingåkers kommun
10. Plan för civilt försvar i Vingåkers kommun
Ärenden till kommunfullmäktige
11. Förslag på kommunal skattesats 2022
12. Delårsrapport 2021 för Vingåkers kommun
13. Näringslivsplan 2021 - 2025
14. Kommunfastigheters mätning av förvaltningarnas nöjdhet
15. Förlängning av projekt för kompetensförsörjning
16. Svar på motion om att införa FUT- funktion
17. Uppföljning av införandet av kommunalt bostadstillägg inom LSS
Anmälningsärenden
18. Delegationsbeslut
19. Delgivningar
Övrigt
20. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragande
Enhetschef
Sörmland Vatten
Förvaltningschefer
Samhällsbyggnadschef
Kommunchef

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

208
(xx)
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Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Gemensamma patientnämnden presenterar 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 nämnden i enlighet med sin
uppsiktsplikt. Representanter från nämnden deltar och berättar om sin verksamhet och
svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Svar från Gemensamma patientnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Carolina Sandberg
Patientnämndens kansli Sörmland

2021-09-06

PN21-0011-4

Svar på frågor enligt uppsiktsplikten till gemensamma
patientnämnden från Vingåkers kommun

1. Vilka är nämndens större projekt den innevarande
mandatperioden?
Patientnämnden har arbetat med att skapa fler möjligheter för
medborgare att kommunicera med patientnämnden. Kansliet arbetar
på att inkomna svar från vården ska kunna skickas till patienten via
1177-Vårdguiden, i de fall som patienten själv initierat kontakt den
vägen. Stödpersonerna har nu möjlighet att skicka in reseräkningar
och stödpersonsrapporter digitalt via 1177-Vårdguiden.
Arbete med att patienter och närstående som valt att kontakta
patientnämnden via telefon ska kunna ringa direkt till kansliet, utan
att behöva ringa via regionens Kontaktcenter pågår. Målsättningen är
att detta arbete ska bli klart under året i och med att Tele Q startas
upp till hösten.
En digital webbutbildning har tagits fram för stödpersoner avseende
uppdraget. Utbildningen är ett samarbete med framförallt Region
Stockholms patientnämnd som utarbetat utbildningen, men bakom
den står även flera andra patientnämnder. Utbildningen ger
stödpersonerna en bakgrund till psykiatriska symtom och diagnoser
och kännedom om innehållet i stödpersonsuppdraget samt
information om sekretess och lagstiftning. Det kommer vara
obligatoriskt för nyrekryterade stödpersoner att genomföra
utbildningen.
Under den pågående mandatperioden har nämnden bjudit in
verksamhetsrepresentanter från hälso- och sjukvården till de
politiska sammanträdena, vilket har skapat förutsättningar till
kunskapsutbyte, ökad dialog och återkoppling mellan
patientnämnden och hälso- och sjukvården.

2. Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande
mandatperioden?
Patientnämnden har i uppdrag att informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonal och andra berörda om verksamheten. Möjligheten
till att bedriva ett aktivt informationsarbete har dock begränsats till
följd av coronapandemin.
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Datum

Dokumentnummer

Carolina Sandberg
Patientnämndens kansli Sörmland

2021-09-06

PN21-0011-4

Patientnämnden konstaterar att få inkomna klagomålsärenden är
relaterade till kommunernas hälso- och sjukvård, vilket är ett
återkommande faktum även för tidigare år. Vad detta beror är oklart,
men nämnden har beslutat att göra en analys av de ärenden som
berör kommunernas hälso- och sjukvård.
3. Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
Prognosen för verksamhetsåret 2021 är cirka 1 miljon bättre än
budgeterat, vilket främst beror på en vakant tjänst som inte bedömts
aktuell att tillsätta. Det bror även på onyttjade medel för konferenser
och utbildningar för stödpersoner som inte använts på grund av
pandemin. Utöver den vakanta tjänsten så har verksamheten tagit
höjd för att ett nytt IT-stöd för handläggning av
patientnämndsärenden kan komma att implementeras under året.
4. Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka
effekter har det gett de senaste åren?
Arbete med införandet av nytt IT-stöd pågår sedan en längre tid.
Bakgrunden till behovet av införskaffandet är att det nuvarande ITstödet, Vårdsynpunkter, är föråldrat och att leverantören inom en
överskådlig tid inte kommer kunna tillhandahålla support.
Målsättningen med införandet av ett nytt IT-stöd är att bedriva en
effektiv handläggning, som möjliggör för vården att på ett enkelt sätt
svara på patientnämndsärenden. Målsättningen är också att
återrapportering av inkomna synpunkter till vården kan visas med en
övergripande statistik, som visualiserar verksamheternas
förändringar av inkomna synpunkter över tid.

5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunen går till
och vilka förändringar skulle det innebära för verksamheten
mot idag?
För patientnämnden är det viktigt att kommunen har aktuell
information om patientnämndens verksamhet tillgänglig för
medborgare. Likså är det viktigt att personal inom kommunens
hälso-och sjukvård informerar patienter och närstående om att de
kan vända sig till patientennämnden om behov skulle uppstå.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Uppföljning av avfallsplan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

212
(xx)

2021-10-11

Ks §

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

Framtidens arbetsplats

-

Återrapportering digitalisering i Vingåkers kommun

-

Delårsrapport för 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

213
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Information från KLF och KoS
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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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 2021-09-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS 2021/

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS 2021/ 557

Månadsrapport augusti 2021 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport augusti 2021 för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tagit fram förslag till månadsrapport för augusti 2021 för kommunstyrelsen.
Sammanfattningsvis så är utfallet efter åtta månader + 1 445 tkr men prognosen på
helår - 3 550 tkr. Det beror främst på att Mat & Måltider har både minskade intäkter
och ökade utgifter och att översvämningarna i våras kostade ca 1 000 tkr. Dessutom
ligger inom Kommunstyrelsen de 1 200 tkr som avsatts utöver budget för projektet att
öka kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska försörjningsstödet.
De kostnadsminskningar som det projektet förväntas ge ligger inom Socialnämnden.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med åtgärder som syftar till att året ekonomiskt ska
klaras av inom de ekonomiska ramarna. Det finns till exempel en del poster som inte
är utnyttjade ännu och som skulle kunna användas för att möta en del av det
prognostiserade underskottet.
Den årliga ramen för investeringar år 2021 uppgår till 9 145 tkr men eftersom
erfarenhet visar att alla planerade investeringar sällan
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-10
Månadsrapport augusti för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-10
Handläggare

Ralf Hedin
0151 - 191 50
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/557

Månadsrapport augusti 2021 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport augusti 2021 för Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tagit fram förslag till månadsrapport augusti 2021 för kommunstyrelsen.
Sammanfattningsvis så är utfallet efter åtta månader + 1 445 tkr men prognosen på
helår - 3 550 tkr. Det beror främst på att Mat & Måltider har både minskade intäkter
och ökade utgifter och att översvämningarna i våras kostade ca 1 000 tkr. Dessutom
ligger inom Kommunstyrelsen de 1 200 tkr som avsatts utöver budget för projektet att
öka kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska försörjningsstödet.
De kostnadsminskningar som det projektet förväntas ge ligger inom Socialnämnden.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med åtgärder som syftar till att året ekonomiskt ska
klaras av inom de ekonomiska ramarna. Det finns till exempel en del poster som inte
är utnyttjade ännu och som skulle kunna användas för att möta en del av det
prognostiserade underskottet.
Den årliga ramen för investeringar år 2021 uppgår till 9 145 tkr men eftersom
erfarenhet visar att alla planerade investeringar sällan genomförs la förvaltningen en
budget på 11 816 tkr. Utfallet t.o.m. augusti är 5 370 tkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kommunledningsförvaltningen och kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för året är ett negativt underskott på – 3 550 tkr. Utfallet efter åtta månader
är dock ett överskott. Förvaltningen kommer naturligtvis att på olika sätt försöka se till
att utfallet för helåret blir inom den ekonomiska ramen, möjligen med undantag för de
1 200 tkr som fullmäktige avsatt särskilt för projektet för ökad kompetensförsörjning i
näringslivet och minskat försörjningsstöd. De sänkta kostnader som projektet
förväntas leda till får genomslag i Socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Om prognosen fortsatt under hösten ser ut att bli ett underskott på helåret så kommer
förvaltningen att återkomma med förslag till åtgärder i det som förvaltningen inte själv
har mandat att göra.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Verksamhetsberättelse KS 2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

13

vingaker.se

3 (10)

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.

Om Kommunstyrelsen så som nu
prognostiseras får ett underskott på helåret på
– 3 550 tkr så motverkar det målet om
ekonomi i balans.

"[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?

Om Kommunstyrelsen behöver vidta åtgärder för att minska sina kostnader så
kan det i förlängningen innebära minskade verksamheter för barn och
ungdomar.

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

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

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

En månadsrapport har i sig ingen direkt påverkan på barn och ungdomar. Se
dock ovan om konsekvenser av underskott i ekonomin.
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Innehållsförteckning
1.1 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 3
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1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall
Aug 2021

Ack budget
Aug 2021

Avvikelse
mot budget
Aug 2021

Årsbudget
Aug 2021

Prognos Aug
2021

70 842

72 287

1 445

108 426

-3 550

Politik

4 807

6 038

1 231

9 056

-1 100

Kommunledningsadministration

3 739

3 539

-200

5 308

-1 000

Kommunikationsenheten

9 991

10 530

538

15 794

100

26 209

26 887

678

40 329

150

5 410

5 808

398

8 712

200

20 686

19 485

-1 201

29 227

-1 900

Ekonomienheten
HR-enheten
Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

Sammanfattningsvis så är utfallet efter åtta månader + 1 445 tkr men prognosen på helår - 3 550 tkr.
Det beror främst på att Mat & Måltider har både minskade intäkter och ökade utgifter och att
översvämningarna i våras kostade ca 1 000 tkr. Dessutom ligger inom Kommunstyrelsen de 1 200 tkr
som avsatts utöver budget för projektet att öka kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt
minska försörjningsstödet. De kostnadsminskningar som det projektet förväntas ge ligger inom
Socialnämnden.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med åtgärder som syftar till att året ekonomiskt ska klaras av inom
de ekonomiska ramarna. Det finns till exempel en del poster som inte är utnyttjade ännu och som
skulle kunna användas för att möta en del av det prognostiserade underskottet.
Totalt visar kommunstyrelsens förvaltning + 1 445 tkr jämfört med budget. Prognosen pekar på
- 3 550 tkr I den summan ingår projektet "Kompetensbehov näringsliv" med - 1 200 tkr, vilket inte är
budgeterat samt 1 000 tkr för kostnader i samband med översvämningen som kommunen drabbades av
under maj månad.
Kostnader för översvämningen återfinns under området Kultur & samhällsbyggnadsenheten.
Politik visar ett utfall jämfört med budget + 1 025 tkr. Årsprognos - 1 100 tkr
Projektet "Kompetensbehov näringsliv" har ingen budget. Kostnader tom augusti är -761 tkr.
Projektet kan komma att kosta 1,2 mkr. Projektet beräknas leda till kostnadsbesparingar som ligger
inom socialnämndens budget, försörjningsstöd.
I området politik ingår
Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse + 138 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelse Budgetavvikelse + 312 tkr.
Revision visar en budgetavvikelse på + 207 tkr.
Valnämnd Budgetavvikelse + 2 tkr. Medel finns budgeterade för eventuella arvoden och det som
måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 271 tkr. Verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med
Flen och Gnesta och där Flen sköter det operationella. Prognos + 100 tkr
KS-resurs. Budgetavvikelsen är + 1 063 tkr. Posten används bland annat till oförutsedda kostnader.
Den totala budgeten är 2 119 tkr och består av 1,5 mkr som ska användas till prioritet 1. möta upp
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befolkningsantalet. 2. extra satsning för fler etableringar i kommunen. Beslut hittills av den
oprioriterade delen är 440 tkr. Därmed finns det 179 tkr kvar att besluta om.
Kommunledningsadministration utfall jämfört med budget är -200 tkr. Årsprognos - 1 000 tkr.
Kommunledningsadministration består av kommunchef, näringslivsansvarig samt strateger inom
Kris- och beredskap, brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa. Dessutom ingår kostnader
för ferieanställda.
Budgetavvikelse tom augusti 2021 för näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa är + 321 tkr.
Budgetavvikelse för ferieanställda är + 218 tkr, men pekar mot ett överskott på + 400 tkr.
Kommunchefens budgetavvikelse är - 744 tkr. I utfallet ingår en besparing för kommunstyrelsens
förvaltning på - 1 350 tkr. Utredning av lokalvård beräknad kostnad - 300 tkr.
Kommunikationsenheten visar ett utfallet jämfört med budgeten på + 538 tkr. Årsprognosen är
+ 100 tkr
Förändringar kring personalsituation, vikarie för kommunikatör som slutar 1,5 månad tidigare. Detta
kan komma att innebära ett mindre överskott på sikt.
IT's budget är intecknat men inte använt, där beräknas ett +/-0-resultat.
Under nämndservice ingår bl a kaffekostnader - dessa har minskat kraftigt (ca 30 tkr) under pandemin
men om fler börjar vara på jobbet till hösten kommer denna kostnad öka.
Nedan visas de olika ansvaren inom enheten.
Kommunikationschef. Utfall visar -34 tkr. Här ingår bl.a. alla personalkostnader inom enheten.
Kommunikation. Utfall + 127 tkr. Här återfinns marknadsföringskostnader, VFD, webbdrift mm
Nämndservice. Utfall + 131 tkr. Här finns bl a kostnader för frakt, sekretesstunnor, kaffe och
passerhantering.
IT. Utfall + 208 tkr. Den central IT-driften.
Telefoni. Utfall + 106 tkr. Här finns kostnader för telefon, växeln och samverkansavtal med
Katrineholm och Flen inom telefoni.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att sätta Vingåker
på kartan. T ex Smart landsbygd, varumärkesbearbetning, våra nybyggnationer, Säfstaholms slott,
mässor, aktiviteter och verksamhetsbeskrivningar/berättelser i olika former och kanaler. Återstående
medel är 244 tkr.
Ekonomienheten redovisar totalt inklusive bidrag och avgifter efter augusti ett utfall på
+ 678 tkr jämfört med budget. Årsprognosen pekar på 150 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar. Ekonomi och upphandling samt Bidrag och avgifter
Se nedanstående områden/ansvar:
Ekonomichef. Utfallet är -2 tkr jämfört med budget. Prognos för helåret beräknas i nuläget innebära
att budgeten håller. Utfallet är beroende av de kostnader som eventuellt hänger samman med projektet
gällande fastighetsbolagens inträde i kommunens ekonomisystem och om det tillförs någon budget
eller inte för detta. Beslut kommer att tas under hösten och kostnaderna ska uppskattas i det projekt
som startat under våren.
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Ekonomienheten. Utfallet jämfört med budget är+23 tkr. Kostnader för löneökningar har tillkommit
från och med april. Årsprognos 0 tkr.
Upphandling. Utfallet är -188 tkr. Kostnaderna för samverkan med Telge Inköp debiteras kvartalsvis
i efterskott. Det är framförallt kostnaden för antalet köpta konsulttimmar i några större
Vingåkersspecifika upphandlingar som medfört höga kostnader. Det gäller upphandling av nytt
verksamhetssystem till socialförvaltningen, personbilar och lätta transportfordon, maskintjänster,
traktor med lastare samt digitala skyltar till infarterna vid RV52. I utfallet saknas intäkter gällande
upphandlingstimmar som faktureras kommunens bolag kvartalsvis i efterhand för kvartal 3. Prognos 150 tkr.
Totalt visar Ekonomi och upphandling ett underskott på -167 tkr. Prognos -150 tkr.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 846 tkr. Hittills inga indikationer på några andra kostnader än i
enlighet med budget. I denna del hanteras kommunens kostnader för de olika vatten- och
vattenvårdsförbund som kommunen är medlem i. Beroende på hur höga eller låga vattenflöden som
uppstår varierar de kostnader som hänger samman med Vingåkers åtagande. Det regnoväder som
medförde höga vattenflöden och översvämningar i slutet av maj kan komma att påverka kostnaderna
kopplat till vatten- och vattenvårdsförbunden. Kostnaderna för kommunbidrag till VSR och Viadidakt
följer budget. För den allmänna kollektivtrafiken har slutregleringen för år 2020 gett Vingåker en
intäkt på 261 tkr. Total prognos för Bidrag och avgifter uppgår till +300 tkr.
HR redovisar en avvikelse mot budget med +398 tkr. Årsprognos för HR-enheten är + 200 tkr.
De fackliga kostnaderna är högre än budgeterat på grund av pandemin, framförallt Kommunal har
nyttjat mer facklig tid under pandemin. De fackliga kostnaderna prognostiseras bli 200 tkr högre än
budgeterat under helår 2021. På grund av återhållsamhet inom övrig verksamhet bör balansera upp
underskottet för de fackliga kostnaderna, årsprognosen för HR-enheten ligger på + 200 tkr.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, återstående medel är 283 tkr. Rehabprojektet
ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.
Område Kultur &samhällsbyggnad visar ett utfall jämfört med budget med -1 201 tkr, varav
760 tkr avser översvämningen. Årsprognosen är - 1 900 tkr, varav kostnader för översvämning är
ca 1 mkr och Mat & Måltiders kraftigt minskade försäljningsintäkter är ca. 1,2 mkr.
Mat & Måltider har gjort besparingar motsvarande 4,2 mkr sedan 2019, men behöver göra ytterligare
åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut. Åtgärder som ett centralt kemlager, minskad
administration och en anpassad servicenivå och ambitionsnivå ska bidra till ett minskat underskott.
Att enheten brottas med så stora besparingskrav beror förutom på ökade hyror, löner och
livsmedelspriser, på minskade intäkter. En stor del av intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun
inte längre producerar Katrineholms och Flens matlådor. Men även dem interna intäkterna har minskat
till följd av felkällor i budgetmodellen, övriga förvaltningars besparingskrav, samt intäktsbortfall till
följd av Corona. Åtgärder har genomförts med minskad bemanning i alla kök med fler än en
medarbetare och förändringar i menyn med mindre helt kött/kyckling har minskat
livsmedelskostnaderna.
Tekniska enheten har en positiv avvikelse på ca 287 tkr och förväntas landa på + 200 tkr vid årets
slut. Många investeringsprojekt har genomförts. Upprustningen av lekparker beräknas bli 150 tkr
dyrare än budgeterat p.g.a. ökade markarbeteskostnader. Kostnaderna har dock kunnat omfördelas från
andra investeringsprojekt.
Trafik som ligger under Plan & bygg har ett visst överskott p.g.a. en föräldraledighet som inte fullt ut
ersatts av vikarie.
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Turism har en positiv avvikelse vilket i huvudsak beror på minskade personalkostnader
Övriga verksamheter inom området kultur & samhällsbyggnad följer budget.

Investeringar
Kommunstyrelsens har efter omprioritering en budget på 11 816 tkr. De senaste årens erfarenheter är
att organisationen har resursmässigt svårt att göra av med alla medel och därför menar förvaltningen
att det är onödigt att prioritera bort behov ända ner till den beslutade ramen. Kommunstyrelsen får
vid i stort sett varje sammanträde en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att
investeringarna totalt sett håller sig inom ramen.
Ramen för år 2021 uppgår till 9 145 tkr, men budgetsumman är 11 816 tkr och överstiger alltså ramen
med 2 671 tkr

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

Totalbelopp budget, tkr

Utfall augusti tkr

Återstår, tkr

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

18

682

Datorer till förtroendevalda

406

398

8

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm

600

Dagvattendikning,

500

257

243

Datainvestering

600

997

-397

Digitala vägskyltar
Digitalisering,
Kommunikationsenheten

600

1 450

1 450

350

55

295

1 400

675

725

Inventarier, konferenser,
slottet mm

120

62

58

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

Digitalisering skolan

140

Tekniskas område
(maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

126

2 724

Parker &
rekreationsområden (lek,
bad, park & utsmyckning

2 250

2 011

239

Trygghetsvandringar

200

200

Kök och restauranger

150

150

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

Infrastruktur Brene
TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

11 816

72

28

699

-693

5 370

6 446

6
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KF har också beslutat om investeringar synnerliga skäl och som kommunstyrelsen bevakar
Totalt belastat för nedanstående projekt tom augusti är 2 259 tkr.
Bland projekten återfinns bl.a. Slottskolprojektet där det återstår 3 517 tkr och som är kopplat till den
nya fritidsgården.
Beslut, synnerliga
skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 2021
(aug), tkr

Återstår, tkr

§ 118 den
23/11-2020

Extra asfaltering
(3228 tkr per år,
under 4 år)

12 914

2088

10 826

§ 33 19/4-2021

Infrastruktur
Baggetorp (Sjögölet)

9 000

129

8 871

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

42

3 517

§ 57 den 21/621

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad
Vingåkersån

17 500

0

17 500

2 259

40 714

KF

SUMMA

Utfall 20162020, tkr

9 241

52 214

9 241

Kommunstyrelsen följer olika projekt som finns inom förvaltningen och som inte belastar årets
resultat, men som påverkar kommunens likviditet.
KFbeslutat
totalbelopp

Utfall
tom
2020

Utfall
2021

Återstår
totala
medel

Prognos
återstående
utgift 2021

Prognos
avvikelse
mot
budget

§ 24 18/4-16 Sluttäckning
av deponin

6 500

31 611

1 747

33 359

0

26 859

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 52 21/6-21 Bygga ny
ÅVC

0

0

0

0

11 100

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

100801 Detaljplan
Sävstaholms sl

0

-102

0

-102

-102

109386 Detaljplan Loke
4, Loke forts

0

-55

0

-55

-55

109388 Detaljplan
Storgölet Baggetorp

0

-142

-32

-174

-174

101712 (2820) Ökat
bostadsbyggan

0

3 689

3 689

0

100725 Rehabprojekt

0

185

185

0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

0

Kommentar
prognos

7

28

KF Projekt
Likviditetspåverkande

KFbeslutat
totalbelopp

100730
Kommunikationsprojektet

Utfall
2021

Återstår
totala
medel

289

-45

244

0

747

1 593

0

331

0
0

100752 Sociek utveck
kommuner

0

846

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

331

100761örstudie byahus
Läppe

-186

-71

-257

-590

571

-19

1 485

1 485

Prognos
återstående
utgift 2021

Prognos
avvikelse
mot
budget

Utfall
tom
2020

100762 Bubblan

0

100773 Projekt vattentätt

0

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

229

0

229

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

714

-431

283

0

SUMMA

6 500

36 819

3 971

40 791

0

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

37 628

8

29

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

216
(xx)

2021-10-11

Ks §

KS 2021/506

Framtidens arbetsplats
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till distansarbete i de anställningar där det är
möjligt att utföra uppdraget till fyllest på distans eller på annan plats än på ett
personligt kontor i Vingåker. Överenskommelse om distansarbete sker med
närmaste chef som också har ansvar för medarbetarens arbetsmiljö oavsett var
medarbetaren utför sitt arbete.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka vidare hur det på sikt i
och med ett mer flexibelt arbetssätt kan leda till minskade kostnader för lokaler
med ökad eller bibehållen kompetens/produktion och service och samtidigt skapa
en god arbetsmiljö.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget visar studier och forskning att distansarbete ligger till fördel för
medarbetares allmänhälsa och välmående. Däremot finns det risk för social och
professionell isolering, fallgropar som arbetsgivare bör ta hänsyn till. Arbetsgivare bör
även tydliggöra vilka möten som med fördel genomförs på plats kontra distans, samt
hur man som grupp fortsätter arbete för en trivsam teamkänsla.
Beslutsunderlag
Au § 146/2021
Tjänsteutlåtande 2021-08-19
Pm från HR-chef – Framtidens arbetsplats
Distansarbetets omfattning och konsekvenser 2021-06-15 från Region Sörmland.
Beslutet skickas till
HR-enheten
Chefer i kommunen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-19
Handläggare

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

KS 2021/506

Framtidens arbetsplats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till distansarbete i de anställningar där det
är möjligt att utföra uppdraget till fyllest på distans eller på annan plats än på
ett personligt kontor i Vingåker. Överenskommelse om distansarbete sker med
närmaste chef som också har ansvar för medarbetarens arbetsmiljö oavsett var
medarbetaren utför sitt arbete.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka vidare hur det på
sikt i och med ett mer flexibelt arbetssätt kan leda till minskade kostnader för
lokaler med ökad eller bibehållen kompetens/produktion och samtidigt skapa
en god arbetsmiljö.
Sammanfattning av ärendet

Sammantaget visar studier och forskning att distansarbete ligger till fördel för
medarbetares allmänhälsa och välmående. Däremot finns det risk för social och
professionell isolering, fallgropar som arbetsgivare bör ta hänsyn till.
Arbetsgivare bör även tydliggöra vilka möten som med fördel genomförs på
plats kontra distans, samt hur man som grupp fortsätter arbete för en trivsam
teamkänsla.
Ärendets beredning
HR-chef har satt ihop en arbetsgrupp kring detta bestående av HR-chef, HR-strateger,
skyddsombud samt folkhälsostrateg. Avstämning har skett med deltagarna i
kommunledningsgruppen.
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

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till inriktningsbeslut om
förändringar i kommunens arbete med anledning
av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt m.m. I redovisningen
ska ingå frågor om arbetsmiljö, prioriteringar, distansarbete/lokalbehov och en
fortsättning på den framtidsanalys som gjordes av kommunens krisledning
sommaren 2020. En sammanställd omvärldsbevakning ska också finnas
med. Därutöver ska andra relevanta ämnen som kommer upp under
utredningsarbetet redovisas.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen anser att det är positivt med distansarbete i de anställningar där det
är möjligt att utföra uppdraget till fyllest på distans eller på annan plats än en på
ett personligt kontor. Få av kommunens administrativa medarbetare har behov av
ett personligt kontor. Kommunen ska ha bra arbetsplatser i framtiden, det
behöver inte vara personliga arbetsplatser/arbetsrum på plats i Vingåker,
förvaltningen anser att går att effektivisera och samtidigt bibehålla en god
arbetsmiljö.
Ekonomiska konsekvenser

På sikt kommer kommunens kostnader för administrativa lokaler och utrustning
att minska.
Bilagor

•
•
•
•
•

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Pm fån HR-chef
Distansarbetets omfattning och konsekvenser 2021-06-15 från Region
Sörmland.

Beslutet skickas till

HR-enheten
Chefer i kommunen

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

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

Lokalkostnader kommer på sikt minska.

Mera närvarande vårdnadshavare kan på sikt
förstärka målet.

Med minskade resor kan livskvaliteten öka i
hela Vingåkersbygden.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Ett mer flexibelt arbetsliv kan leda till bättre hälsa
och välbefinnande.
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"[Klicka och skriv]"

Ett mer flexibelt arbetsliv kan på sikt främja
jämställheten, främst i förhållande till barn och
unga.

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

39

vingaker.se

7 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"
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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 ett mer flexibelt arbetsliv kan vissa barn och ungdomar få t.ex. kortare
dagar på förskola när vårdnadshavare får kortare restid och/eller ingen restid
till och från arbetet vissa dagar. Flexibiliteten kan även vara till fördel för barn
och ungdomar då vårdnadshavare har lättare att vara delaktiga i barn och
ungdomars aktiviteter när de själva kan styra mer över sina arbetstider.

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

Forskning visar att de flesta småbarnsföräldrar anser att familjelivet
underlättas med mer flexibla arbetstider och mer distansarbete vilket indirekt
bör påverka barn och ungdomar positivt.

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

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

Mera närvarande vårdnadshavare.
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Framtidens arbetsplats
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde
den 11 oktober 2021 redovisa förslag till inriktningsbeslut om förändringar i kommunens
arbete med anledning av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt med
mera I redovisningen ska ingå frågor om arbetsmiljö,
prioriteringar, distansarbete/lokalbehov och en fortsättning på den framtidsanalys som
gjordes av kommunens krisledning sommaren 2020. En sammanställd
omvärldsbevakning ska också finnas med. Därutöver ska andra relevanta ämnen som
kommer upp under utredningsarbetet redovisas.
HR-chef har satt ihop en arbetsgrupp kring detta bestående av HR-chef, HR-strateger,
skyddsombud samt folkhälsostrateg.
Detta dokument innehåller fyra delar.
• Coronapandemins effekter på folkhälsa ur ett arbetsgivarperspektiv
• Resultat av enkät “framtidens arbetsplats”
• Omvärldsbevakning om framtidens kontor
• Rekommendationer/förslag till inriktningsbeslut
Coronapandemins effekter på folkhälsa från ett arbetsgivarperspektiv
Den 11 mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi och sedan dess sattes många
smittskyddsåtgärder in i Sverige. Dessa åtgärder har effekter på människors hälsa både på
kort och lång sikt. Pandemins smittskyddsåtgärder ger effekter på folkhälsan eftersom
den påverkar de bestämningsfaktorer som i sin tur ligger till grund för hälsan i samhället.
Dessa faktorer är individens levnadsvanor, sociala nätverk, livsvillkor och
levnadsförhållanden samt det samfälliga förutsättningarna.
Det har varit en ansträngd situation för många anställda i kommunen. Arbetsbelastningen
och arbetsmiljön har inte varit hållbar för många av kommunens medarbetare, inom vårdoch omsorg framförallt men även i andra verksamheter där sjukbortfallen varit höga eller
arbetssituationen förändrats drastiskt. Sjukbortfallet har varit högre än vanligt under vissa
perioder.
I Vingåker har alla, som kunnat, till stor del arbetat hemma. För en del individer har detta
bidragit till en social isolering och ett försvagat socialt utbyte och nätverk.
Psykisk hälsa
Folkhälsomyndighetens undersökning över den psykiska hälsan i Sverige visar ingen
ökning av att ängsla, oro eller ångest och en minskning av stress och allmänt
hälsotillstånd under de första månaderna av pandemin. Undantaget är personer över 65
som upplevde en ökad psykisk påfrestning och ökad oro. Under senare månader av
pandemin har lättare psykiska besvär ökat i alla åldersgrupper. Psykiska besvär
rapporterades mest hos kvinnor, unga och dom som tillhör riskgrupper för covid-19.

44

De individer i samhället som redan lider av psykisk ohälsa är de som generellt drabbats
hårdast. Tidigare pandemier har visat att barn och vuxna med ångestsyndrom, PTSD
samt hypokondri var överrepresenterade bland dem som rapporterar ökad psykiska
besvär. Isoleringen i sig är en riskfaktor för en del individer. Personer som tvingats isolera
sig under längre tid har en ökad risk för psykiska diagnoser, då framförallt PTSD och
depression. En annan grupp som har ökad risk att påverkas negativt av isolering är
låginkomsttagare och de som förlorar sin inkomst under pandemin.
Levnadsvanor och fysisk hälsa
Här följer en sammanfattning på olika effekter av pandemin nationellt:
- En stor minskning av deltagande i föräldrastöd i mödravårdscentralen (en
halvering).
- En viss minskning i inskrivning hos förskolor
- Ingen större förändring i antalet hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd eller
antalet personer som har skulder hos kronofogden
- Ökad vistelse i grönområde och lägre antal som tillbringat tid i högtrafikerade
områden
- Ingen generell ökning av andelen som röker varje dag, eller som har
riskkonsumtion av alkohol eller spelproblem (spel om pengar)
- Grönsakskonsumtion har minskad och konsumtion av snacks och sötsaker har
ökat
- Säsongsinfluensan och vinterkräksjukan avslutades tidigare och väldigt få fall
rapporterade under pandemin.
- En lägre andel har behandlats för hjärtinfarkter och stroke under 2020 jämfört
med 2019
Våld
När allt fler familjer tvingas stanna hemma riskerar såväl mäns våld mot kvinnor, som
andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld
mot barn öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar. Ett
samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. De
ekonomiska konsekvenserna som följer i coronavirusets spår kan också bidra till att
kvinnor inte kan undkomma våld i hemmet. Ekonomisk självständighet ökar möjligheten
att komma ur en våldsam relation, vilket innebär att det finns en stark koppling mellan
ekonomi och våld.
Nationell statistik visar att antalet anmälda misshandelsbrott har minskat med 5 procent
bland män, och ökat med 3 procent bland kvinnor under 2020 i jämfört med 2019 och
antalet samtal om fysiskt och psykiskt våld till BRIS har ökat under pandemin.
Sammanställning av enkät ”Framtidens arbetsplats”

Som en del i arbetet att ta fram underlag har gruppen tagit fram en enkät till
samtlig administrativ personal med frågor kopplat till distansarbete och
arbetsmiljö.
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Totalt svarade 76 personer på enkäten. Samtliga förvaltningar var representerade
bland de svarande. Fler än hälften har jobbat 50% eller mer på distans under det
gångna året.
Bland de svarande hade 6% aldrig arbetat distans under det senaste året.

Behov av teknisk utrustning på plats vid distansarbete som man önskar att
arbetsgivaren står för:
-

22% av de svarande hade inga särskilda tekniska behov för distansarbete
att önska från arbetsgivaren.
Övriga tekniska behov för att underlätta distansarbete är: stor skärm,
bättre datormus, höj- och sänkbart skrivbord, skrivbordsstol, bra headset,
skrivare med scanner, möjlighet att e-signera dokument, teknisk support,
uppkoppling mot kommunens nätverk för att komma åt dokument och
program.

Behov för att känna social gemenskap till kollegor vid distansarbete:
-

Regelbundna fysiska möten, fika, promenader, inofficiella möten, en dag
/vecka som är obligatoriskt för enheten att alla är på plats, digitala
fikastunder, teamsmöten som ersätter korridorsnacket.

Arbetsplatser medarbetaren skulle föredra i framtiden:
-

Av de svarande är det 26% som enbart vill ha ett personligt kontor på sin
ordinarie arbetsplats.
Övriga har valt något av alternativen ”hemmakontor”, ”möjlighet till
arbetsplats i kontorshotell på bostadsorten” eller ”icke personlig
arbetsstation på sin ordinarie arbetsplats” med övervikt på kontor hemma
i sin bostad.

Omvärldsbevakning om framtidens kontor

Att arbeta på distans har blivit en stor del av det normala sedan Coronapandemin
bröt ut våren 2020. I Vingåkers kommun har medarbetare som kunnat, till stor
del, arbetat på distans sedan dess. Enligt studien ”Systematically reviewing remote
e-workers’ well-being at work: a multidimensional approach” har distansarbete
stora hälsofördelar. Distansarbetet bidrar till större engagemang och
arbetstillfredsställelse, att upplevelsen av stress minskar och att balans mellan
arbete och fritid ökar.
Det finns dock tydliga fallgropar med distansarbete. Leif Denti,
psykologiprofessor och innovationsforskare har visat på två faktorer som är
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väsentliga för organisationer att ta hänsyn till vid fortsatt distansarbete; social och
professionell isolering.
Social isolering avser att medarbetarna tappar sociala kontakter och samvaro.
Medarbetarna riskerar att tappa sin sociala plats. Genom att medarbetaren inte
längre kan spegla sig i sina kollegor tappar medarbetaren sin egen identitet och
känsla av sammanhang.
Professionell isolering avser att medarbetare får upplevelsen av att dagligen göra
samma arbetsuppgifter. Medarbetaren drabbas av känslan av låg förnyelse och att
denne inte längre utvecklas i sitt arbete samt en rädsla för hur dennes karriär skall
gå. Största riskerna man ser med professionell isolering kommer ifrån att
medarbetaren förlorar de informella samtalen som kan bidra till att medarbetaren
får helikopterperspektiv på sin positiv i företaget och tappar således förståelsen
för dennes funktion och mening i organisationen. Det har även visat sig att
medarbetare som arbetar mycket på distans får en sämre löneutveckling än de
medarbetare som väljer eller behöver finnas på plats på kontoret.
För att möta riskerna med social och professionell isolering krävs att
organisationen har tydliga rutiner, processer och ett tydligt ledarskap. Det ställer
även stora krav på tekniska hjälpmedel. Organisationen behöver bli mer verbal
med återkoppling om gott utfört arbete samt hur utförda arbetsuppgifter bidrar
till hela organisationen. För att minska professionell isolering krävs även att
organisationerna har tydliga och uttalade karriärvägar.
Fallgropar utöver social och professionell distansering är att organisationer
fortsätter utföra arbetsmöten genom distansmöten, även då dessa bäst lämpar sig
till fysiska möten. De möten som bör vara fysiska är samtliga möten där det skall
tas större beslut som kan krävas diskussioner, möten där mötets syfte är att
diskutera framtida utvecklingar och innovationer samt uppstartsmöten inför
projekt.
Distansmöten genomförs bäst då mötets innehåll syftar till korta avstämningar
eller uppföljningar. Ju längre ett projekt fortgått, eller ju mer rutinmässigt en
arbetsuppgift är, desto mer lämpar det sig till distansarbete och distansmöten. För
att bygga en organisation som håller på sikt krävs att rutiner och processer är
utformade på ett sätt som är hållbart och anpassat efter distansarbete.
Sammanfattning:

Sammantaget visar studier och forskning att distansarbete ligger till fördel för
medarbetares allmänhälsa och välmående. Däremot finns det risk för social och
professionell isolering, fallgropar som arbetsgivare bör ta hänsyn till. Arbetsgivare
bör även tydliggöra vilka möten som med fördel genomförs på plats kontra
distans, samt hur man som grupp fortsätter arbete för en trivsam teamkänsla.

3

47

Sammanfattning/rekommendationer/förslag till inriktningsbeslut

•

•

•
•

•
•

Kommen ställer sig positiv till distansarbete i de anställningar där det är
möjligt att utföra uppdraget. Överenskommelse om distansarbete sker
med närmaste chef som även har ansvar för medarbetaren arbetsmiljö
oavsett var medarbetaren arbetar.
Konkurrensen om administrativ kvalificerad personal kommer bestå.
Kommunen behöver vara flexibel i framtiden avseende distansarbete för
att vara en attraktiv arbetsgivare. Med fler medarbetare på distans kan
kostnaden för lokaler minska på sikt.
Med fler medarbetare på distans krävs ett annat ledarskap, behöver
utredas/utvecklas vidare.
Lokalbehoven för administrativ personal kommer uppskattningsvis
minska med ca 30 %. Smärre ombyggnationer kommer behövas i
kommunhuset där fler ytor kan nyttjas till samvaro och färre traditionella
fasta kontorsarbetsplatser. På sikt bör cirka hälften av kontoren i
kommunhuset göras om till icke personliga arbetsplatser. Samverkan och
hänsyn ska tas till medarbetarnas behov/önskemål utifrån verksamhetens
krav.
Personalen på Bondegatan (Samhällsbyggnad) bör kunna innan utgången
av år 2022 flytta tillbaka till Kommunhuset eller till andra lokaler.
Personalen på Apoteksgatan (Integration) bör kunna innan utgången av år
2023 flytta in på Åbrogården eller till andra lokaler.

Mattias Gustafsson
HR-chef
Bilaga: Distansarbetets omfattning och konsekvenser 2021-06-15 från Region
Sörmland.
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Föreliggande rapport är ett diskussionsunderlag. I fokus står distansarbetets omfattning och
konsekvenser för Sörmlands utveckling. Detta mot bakgrund av den kraftiga expansionen
av distansarbete under pandemin och en generellt snabb utveckling när det gäller
användning av ny digital teknik.
Fortfarande saknas dock mycket kunskap och rapporten skall därför ses som en
”lägesrapport” över vad vi funnit hittills.

Kontaktpersoner:
Göran Wide, goran.wide@regionsormland.se, 072 – 740 22 26
Bo Victorin, bo.victorin@regionsormland.se, 0709 – 390 624
Jon Wiggh, jon.wiggh@regionsormland.se, 073 – 324 87 70
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Inledning
Sedan inledningen av pandemin, och den kraftiga ökningen av distansarbete som därmed
skedde, har region Sörmland på olika sätt försökt bedöma omfattningen av distansarbetet
idag och i framtiden samt försökt uppskatta vilka konsekvenser det skulle kunna få för
regionens utveckling. Detta är ett i hög grad pågående arbete och ännu så länge saknas
mycket kunskap och många frågor återstår att besvara. Rapporten skall därför mer ses som
en ”lägesrapport” över vad vi kommit fram till hittills, baserat på den kunskap vi har för
närvarande. Kort sagt: Se det som ett diskussionsunderlag eller ”så här skulle man kunna
betrakta frågan”.
Delar av undersökningarna har vi gjort tillsammans med våra kollegor i östra
Mellansveriges regioner samt Värmland.

Utgångspunkter
Få ekonomiska samband är så väl dokumenterade som det mellan tillgänglighet och
ekonomisk tillväxt. Man kan med andra ord vara säker på att minskade handelshinder och
ett ökat handelsutbyte mellan världens länder gynnar en ekonomisk utveckling samtidigt
som en ökad protektionism leder till motsatsen. Avveckling av tullar, administrativa
handelshinder och effektivare transporter till trendmässigt allt lägre kostnader har skapat
en väsentligt bättre utveckling för världens länder än vad som annars hade varit fallet.
Ovanstående samband är i princip inte annorlunda på regional nivå. Effektivare och
billigare transporter har på ett dramatiskt sätt ökat tillgängligheten för både människor och
företag. Det har skapat förutsättningar för många företag att vidga sin marknad och öka sin
produktivitet. I sin tur har det inneburit högre löner för de anställda. En ökad tillgänglighet
har också bidragit till en större frihet för både människor och företag att bosätta sig eller
etablera sig där man vill. En grundläggande förutsättning har dock varit omfattande
investeringar i transportinfrastruktur och effektivare färdmedel. Det funktionella omlandet
för många platser har med andra ord ökat kraftigt.
På ett tydligt sätt kan sambandet illustreras med arbetsmarknadsregioners storlek och
sysselsättningstillväxt (diagram 1) respektive lönenivå (diagram 2).
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På en större funktionell arbetsmarknad fungerar helt enkelt matchningen mellan utbud och
efterfrågan bättre än på en mindre. Det innebär alltså att förutsättningarna för mer
specialiserade jobb är större på den större arbetsmarknaden, vilket innebär en högre
produktivitet i näringslivet och därmed också högre löner. Investeringar i en bättre
tillgänglighet, det som ofta kallas regionförstoring, innebär således att jobben både blir fler
och bättre betalda än vad som annars hade varit fallet.
Givetvis finns det även andra faktorer som påverkar utvecklingen, som exempelvis tillgång
till specifika råvaror eller kunskap. Den funktionella arbetsmarknadens storlek framstår
trots detta som den generellt sett viktigaste faktorn. Man skulle kunna utrycka det som att
en ökad tillgänglighet bidrar till att på ett bättre sätt ta till vara värdet av andra
investeringar, som exempelvis i utbildning och ny kunskap.

Diagram 1 Antal invånare 2018 och syssel
sättningsförändring för nattbefolkningen (20-64) år
2008 till 2018 per arbetsmarknadsregion.
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Diagram 2 Antal invånare samt lönesumma
per sysselsatt (nattbefolkning) per arbetsmarknads region år 2018
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Anm. I diagrammen ovan används Tillväxtverkets FA- regioner som definition för arbetsmarknadsregioner.
Källa: Egna bearbetningar/Tillväxtverket (rAps)/SCB

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 4(31)

53

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Restiden en viktig faktor
Det finns många faktorer som förklarar varför arbetspendlingen till och från olika platser
skiljer sig åt. Arbetspendlingens omfattning varierar mellan olika grupper beroende på
utbildning, yrke, kön, inkomst, kostnader, transportmedlens bekvämlighet, etc. Den helt
avgörande faktorn är dock restiden mellan målpunkterna.
Av diagram 3 framgår restiden med tåg för inpendlare till Stockholm från ett antal
kommuner i Ostlänksstråket år 2014. Diagrammet är illustrativt också för andra
pendlingsstråk i Sverige. Det visar att andelen pendlare börjar öka vid restider omkring en
timme, men ökar mer påtagligt när restiderna är 40 minuter eller därunder. Tidigare
forskning pekar också på att det framför allt är i restidsspannet mellan 40 och ned till 20
minuter som andelen pendlare ökar. 1
En restidsförkortning mellan Nyköping och Stockholm från 65 minuter till säg 40 minuter
innebär således att vi kan förvänta oss att andelen pendlare från Nyköping till Stockholm
borde öka från fyra till omkring åtta procent. I sin tur innebär det att arbetsmarknaden för
fler Nyköpingsbor blir större och att den genomsnittliga lönenivån blir högre. På
motsvararande sätt blir det också möjligt för företag i Nyköping att hitta personer med rätt
kompetens och därmed öka produktiviteten. Samtidigt ökar konkurrensen om
arbetskraften.

Andel utpendlare

Diagram 3 Inpendling till Stockholm, andel utpendlare av sysselsatt nattbefolkning år 2014 per
utpendlingskommun och kortaste restid med SJ.
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Källa: Egna bearbetningar/SCB/SJ

Se exempelvis Regionalpolitiska utredningens (SOU 2000:87) rapport 5 eller Johansson, B (Eds),
Europakorridoren – Resvolymer, pendling och regionförstoring, Institutet för Näringslivsanalys (INA),
Working Paper Series No. 2004-1
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Kan ökade möjligheter till distansarbete förändra pendlingens
omfattning?
Den snabba tekniska utvecklingen, med bland annat nya digitala
kommunikationslösningar, har skapat ökade möjligheter att arbeta på distans. Fram till
Coronakrisen har andelen sysselsatta som arbetar på distans ökat långsamt, om än stabilt
under de senaste tio åren. 2 Under pandemin har dock denna andel ökat mycket kraftigt. I
slutet av år 2019 var det lite drygt sex procent av alla sysselsatta i Sverige som uppgav i
SCB:s AKU undersökning att de ”vanligtvis arbetade på distans”. I maj året därpå uppgav
drygt 31 procent att det arbetade på distans minst halva arbetstiden. Den kraftiga ökningen
har inneburit att väsentligt fler än tidigare har vant sig vid ny teknik och nya arbetssätt.
Hittills tyder mycket på att det i många avseenden varit gynnsamt för både den enskilde
som för verksamheters effektivitet. Det gäller dock sannolikt inte alla, varför man också
kan tänka sig att motsatsen kan vara fallet.
Det är givetvis för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur den ökade mängden
distansarbete under Coronakrisen påverkat både anställda och företag. Det gäller inte minst
arbetsmiljö, arbetssätt och organisationskultur. En rimlig hypotes är dock att det inte fullt
ut kommer att ske en återgång till det läge som rådde innan krisen. Mer troligt är att
omfattningen av distansarbetet kommer att vara fortsatt högre efter, men förmodligen på en
lägre nivå än under, krisen.
Det finns givetvis många yrken där det i stort sett saknas möjligheter att jobba på distans.
Man måste helt enkelt vara fysiskt närvarande för att utföra sitt arbete. Det gäller
exempelvis brevbärare, vårdpersonal eller restauranganställda. Det är å andra sidan heller
inte troligt att så stora yrkesgrupper helt skulle kunna substituera fysisk arbetspendling
med distansarbete.

Hur många kan distansarbeta?
Region Skåne har använt en modell, baserad på amerikanska studier, där man klassat alla
yrken i yrkesstatistiken (SSYK 4) efter om man kan bedömas kunna jobba på distans eller
inte. 3 I den skånska studien har man jämfört andelen sysselsatta, som potentiellt skulle
Källa: SCB:s AKU undersökningar
Se Hur många kan potentiellt jobba på distans i Skåneanalysen augusti 2020. Rapporten är författad av
Henrik Bengtsson

2
3
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kunna arbeta på distans, mellan Sveriges regioner. Stockholmsregionen intar här en
särställning, där drygt 40 procent bedöms kunna arbeta på distans. I Sörmland är
motsvarande andel endast omkring 20 procent, vilket är den näst lägsta andelen bland
regionerna. Endast Kalmarregionen har en lägre andel.
När vi har utgått från den modell Skåne använt för att klassa olika yrken i distansrespektive icke distansyrken så hade 24 procent av nattbefolkningen i Sörmland ett
distansarbetsyrke år 2018. Motsvarande andel för dagbefolkningen är 22 procent.
Majoriteten av alla sysselsatta i Sörmland har med andra ord inte ett yrke där det framstår
som möjligt att arbeta på distans idag.
Skillnaderna mellan olika kommuner och platser i Sörmland är dock stora. I Vingåker och
Oxelösund är det omkring 16 procent av de sysselsatta som bor i kommunerna som
bedöms kunna arbeta på distans. I Trosa och Strängnäs är andelen nära nog den dubbla.
Skillnaden mellan natt- och dagbefolkning i Trosa, Strängnäs, men även Gnesta, är dock
betydande, då andelen sysselsatta med arbetsplats i kommunerna (dagbefolkning) är
väsentligt lägre.
Diagram 4 Andel sysselsatt natt- (med bostad i kommunen) och dagbefolkning (med arbetsplats i
kommunen) som har ett yrkes där det bedöms möjligt att arbeta på distans år 2018.
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Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen
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En förklaring till skillnaden, i speciellt vissa kommuner, mellan natt och dagbefolkning är
att andelen som har ett ”distansarbetsyrke” är högre bland dem som arbetspendlar. 34
procent av utpendlarna i Sörmland har ett distansarbetsyrke, medan andelen bland
inpendlarna är 29 procent. Det kan jämföras med motsvarande andel som inte pendlar alls
(bor och arbetar i samma kommun), som är 21 procent. Även här är dock skillnaderna stora
mellan kommunerna (diagram 5).
Diagram 5 Andel med ett distansarbetsyrke som pendlar ut respektive in från och till
Sörmlandskommuner eller bor och arbetar i samma kommun år 2018.
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Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen

Med en finare geografisk indelning blir skillnaderna än tydligare. Av karta 1 framgår andel
distansarbetsyrken för nattbefolkningen i Sörmlands 177 demografiska statistikområden
(Deso). I de rödfärgade områdena är andelen lägre och i de grönfärgade högre. Andelen
varierar mellan fem och 44 procent! Här framträder ett tydligt mönster där andelen är högst
i ett stråk i östa Sörmland eller i eller i närheten av större kommuncentra som Eskilstuna
och Nyköping (gröna områden) och lägst i västra Sörmland (röda områden).
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Karta 1 Andel sysselsatt nattbefolkning som har ett distansarbetsyrke per Deso i Sörmland år 2018

Anm. Deso är en indelning av Sörmland i s k demografiska statistikområden som skapats av SCB för att
kunna göra analyser på en mer detaljerad nivå. Totalt delas Sörmland in i 177 Deso, vilka är förhållandevis
jämnstora. Indelningen har gjorts inom respektive kommun.
Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen

Mönstret är det samma även när vi betraktar ett större geografiskt område (karta 2). Högst
andel finns i regionernas största orter med universitet eller högskola och i synnerhet i
centrala Stockholmsregionen.
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Karta 2 Andel sysselsatt nattbefolkning med ett distansarbetsyrke per Deso i östra Mellansverige samt
Värmland år 2018

Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen samt motsvarande databaser i övriga regioner

I de områden som ligger på ett större avstånd från regionala centra är bilden den motsatta.
En slutsats vi kan dra är med andra ord att områden med en redan hög fysisk tillgänglighet
till större, och därmed också mer kvalificerade, arbetsmarknader också har väsentligt fler
sysselsatta som har möjlighet att arbeta på distans. I områden med en låg fysisk
tillgänglighet till arbetsmarknaden är också förutsättningarna att arbeta på distans betydligt
lägre.
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Hur har omfattningen av distansarbetet förändrats under pandemin och vad
skall vi tro om framtiden?
Under första kvartalet år 2021 genomförde Region Sörmland en undersökning av hur
omfattningen av distansarbetet under pandemin förändrats. En enkätundersökning riktades
till samtliga anställda inom Region Sörmland, förutom anställda inom sjukvården, och
Länsstyrelsen. (I huvudsak var det anställda med yrken där arbetsuppgifterna var möjliga
att genomföra på distans.) Inom samma organisationer gjordes också intervjuer med
chefer. Ett femton tal företag inom olika branscher har också intervjuats. 4
Resultaten från enkätundersökningarna i de två organisationerna ger ett förhållandevis
likartat resultat och stämmer också väl med andra undersökningar. 5 Före pandemin var det
en tredjedel av de svarande i båda organisationerna som aldrig arbetat på distans och det
var få som gjorde det mer regelbundet varje vecka (diagram 6). Under pandemin har det av
förklarliga skäl varit en kraftig ökning av distansarbetet, i synnerhet på Länsstyrelsen då
man inom statliga organisationer varit direkt uppmanad att arbeta på distans.
Diagram 6 Andel anställda som arbetat på distans före och under Coronapandemin samt i vilken
omfattning man skulle vilja arbeta på distans efter pandemin.
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En mer detaljerad redovisning av undersökningsresultaten finns presenterad i PowerPointformat hos
Region Sörmland
5
Se exempelvis Förändrade vanor efter pandemin – Så påverkas arbetsplatserna och staden, rapport från
Stockholms Handelskammare, 2021
4
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När vi frågat om man skulle vilja fortsätta arbeta på distans svarar en klar majoritet att man
helst skulle vilja arbeta ungefär halva tiden på kontoret och halva tiden på distans. Få vill
arbeta till hundra procent vare sig hemma eller på arbetsplatsen.
Många upplever, såväl anställda som chefer, både för- och nackdelar med att arbeta på
distans. Till fördelarna hör framför allt att man tycker att man kan koncentrera sig bättre,
”får mer gjort”, spar tid (slipper resor) och kan planera arbetsdagen mer flexibelt och få
den lättare att harmoniera med familjelivet. Till de främsta nackdelarna som man lyfter
fram hör framförallt kontakterna med arbetskamrater. Avsaknaden av vissa typer av möten
(mer kreativa möten) och bristen på spontana möten ser dock också många som en
nackdel. Flera chefer lyfter också fram svårigheten att riktigt veta hur de anställda mår.
En intressant iakttagelse är att en stor majoritet blivit mer positiva till distansarbete och
digitala möten än de var före pandemin.
Sammantaget, om vi väger samman svaren i våra undersökningar, innebär detta att man
skulle vilja arbeta på distans drygt 40 procent av arbetstiden och återstoden av tiden på
kontoret. En vanlig arbetsvecka motsvarar det alltså i genomsnitt två dagar distansarbete
och tre dagar på arbetsplatsen. Även detta är i paritet med det som framkommit i andra
undersökningar. 6
I jämförelse med distansarbetets omfattning före pandemin är det i så fall fråga om en
fyrdubbling, från i genomsnitt en dags distansarbete varannan vecka till två dagar i veckan.

Distansarbetets konsekvenser för arbetspendling och resande i
Sörmland efter pandemin.
Om vi nu utgår från att fördelningen mellan distansarbete och arbete på arbetsplatsen
skulle bli som ovan innebär detta förstås väsentliga konsekvenser för hur omfattande
arbetsresorna och arbetspendlingen blir.
Konsekvenserna blir dock olika för olika delar av Sörmland och beroende på vilka platser i
och utanför regionen man bor och arbetar i. Detta främst beroende på att
yrkessammansättningen och därmed möjligheten att arbeta på distans skiljer sig betydligt
åt. En viss betydelse har också restiden, eftersom undersökningsresultaten visar att de med
en längre restid har en något högre benägenhet att vilja arbeta på distans.

6
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Beräkningarna och antagandena ovan innebär att andelen distansarbete skulle öka för
samtliga med arbetsplats i Sörmland (dagbefolkningen) från 2,2 till 9,0 procent.
Motsvarande för samtliga sysselsatta med bostad i Sörmland (nattbefolkningen) är 2,4
respektive 9,8 procent.
Andelen distansarbete blir högre bland pendlarna (över kommungräns), eftersom de i högre
grad har yrken där distansarbete är möjligt. Bland dem som pendlar ut från en kommun i
Sörmland ökar andelen distansarbete från 3,4 till 13,4 procent, medan motsvarande andelar
för inpendlarna är 2,9 och 11,7 procent. Lägst andel distansarbete återfinns bland dem som
bor och arbetar inom samma kommun, vilket sammantaget för Sörmland innebär en ökning
från 2,1 till 8,2 procent.
Av tabell 1 framgår motsvarande uppgifter per kommun i Sörmland. Andelarna är, i likhet
med uppgifterna ovan, angivna med decimaler. Beräkningarna är dock uppskattningar och
skall inte tolkas som att bedömningarnas kvalité motsvarar den precisionen. Syftet är
istället att visa de gradskillnader som finns mellan olika grupper sysselsatta och mellan
olika kommuner.
Tabell 1 Uppskattade andelar distansarbete för totalt antal sysselsatta per kommun efter respektive
före (inom parentes) pandemin.
Kommun

Nattbefolkning

Vingåker
6,5 % (1,6 %)
Gnesta
10,0 % (2,5 %)
Nyköping
10,3 % (2,6 %)
Oxelösund
6,4 % (1,6 %)
Flen
8,4 % (2,1 %)
Katrineholm
8,2 % (2,1 %)
Eskilstuna
9,8 % (2,4 %)
Strängnäs
11,6 % (2,9 %)
Trosa
11,9 % (3,0 %)
Sörmland
9,8 % (2,4 %)
Källa: Region Sörmland

Dagbefolkning
6,2 % (1,6 %)
7,4 % (1,9 %)
10,1 % (2,5 %)
5,2 % (1,3 %)
7,9 % (2,0 %)
7,4 % (1,8 %)
9,8 % (2,5 %)
8,9 % (2,2 %)
8,2 % (2,1 %)
9,0 % (2,2 %)

Bor &
arbetar
5,1 % (1,3 %)
6,6 % (1,7 %)
9,5 % (2,4 %)
4,2 % (1,1 %)
6,6 % (1,6 %)
6,7 % (1,7 %)
8,8 % (2,2 %)
8,1 % (2,0 %)
8,3 % (2,1 %)
8,2 % (2,1 %)

Pendlar ut

Pendlar in

8,3 % (2,1 %)
12,4 % (3,1 %)
12,6 % (3,2 %)
9,7 % (2,4 %)
11,5 % (2,9 %)
13,0 % (3,2 %)
14,5 % (3,6 %)
15,7 % (3,9 %)
14,9 % (3,7 %)
13,4 % (3,4 %)

9,1 % (2,3 %)
9,5 % (2,4 %)
12,3 % (3,1 %)
6,5 % (1,6 %)
11,0 % (2,8 %)
9,7 % (2,4 %)
15,2 % (3,8 %)
11,4 % (2,9 %)
8,1 % (2,0 %)
11,7 % (2,9 %)

Beroende på varifrån och vart man pendlar varierar omfattningen av distansarbete. När det
gäller den pendling som sker från och till Sörmland till kringliggande regioner så är
skillnaderna mellan regionerna förhållandevis små (diagram 7). Andelen utpendlare som
arbetar på distans är högst bland dem som arbetar i Stockholmsregionen och lägst i
Östergötland. Bland inpendlarna beräknas distansarbetet var mest omfattande bland dem
som bor i Västmanland och därefter Stockholmsregionen. Även här är andelen lägst bland
dem som pendlar in från Östergötland. Skillnaderna bland pendlarna för den pendling som
sker till och från grannlänen är dock förhållandevis marginell och i all synnerhet om man
jämför den med pendlingen mellan kommunerna i Sörmland, där andelen distansarbete
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beräknas bli betydligt lägre. En ökning av distansarbetet i enlighet med vårt antagande
ovan innebär att andelen distansarbete bland utpendlarna till Stockholmsregionen ökar från
knappt fyra procent till 15 procent. Till och från övriga regioner är andelarna något lägre.
Diagram 7 Andel ut- och inpendlare från Sörmlands kommuner per region som beräknas arbeta på
distans före respektive efter pandemin.
Före pandemin

Efter pandemin
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Källa: Region Sörmland

Av tabell 2 och 3 framgår den beräknande minskningen av antalet arbetsresor mellan
enskilda kommuner i enlighet med vårt antagande. (Endast pendlingsrelationer med minst
25 personer är inkluderade i redovisningen.) Här är skillnaderna i den uppskattade andelen
distansarbete väsentligt större och effekter på resandet blir med andra ord mer omfattande.
I vissa pendlingsrelationer, som exempelvis från Eskilstuna till Nyköping eller Stockholm,
från Strängnäs till Stockholm eller Solna, beräknas andelen resor i samband med
arbetspendling minska med som mest 20 procent. I andra relationer, som exempelvis från
Katrineholm till Oxelösund, är minskningen väsentligt mindre, eller bara två procent. Hur
utvecklingen av distansarbetet framöver påverkar den fysiska pendlingens omfattning
varierar med andra ord starkt beroende på pendlingsrelation.
Tabell 2 Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin från Sörmlands kommuner till de för
Sörmland viktigaste inpendlingskommunerna.
Till:
Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen
Katrineholm Eskilstuna Strängnäs
-12%
-16%
-12%
-14%
-15% -18%
-18%
-20%
Stockholm
Södertälje
-8%
-7%
-7%
-8%
-8%
-9%
-7%
-8%
Nyköping
-13%
-7%
-7%
-9%
-9%
-20%
-17%
-4%
-2%
Oxelösund
Katrineholm -5%
-6%
-6%
-9%
-9%
Eskilstuna
-7%
-8%
-10%
-9%
-11%
-11%
-6%
-10%
-6%
-8%
-7%
Strängnäs
Västerås
-10%
-13% -12%
-13%
-15%
Källa: Region Sörmland
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I vissa fall är det en förhållandevis stor skillnad mellan hur ut- och inpendlingsresor totalt
sett förändras. Det gäller exempelvis ut- och inpendling mellan Trosa och Stockholm, där
utpendlingsresorna från Trosa beräknas minska med 19 procent, medan inpendlingen
minskar med väsentligt mindre, eller 10 procent. I andra pendlingsrelationer, som mellan
Flen och Nyköping beräknas pendlingsresor i båda riktningar minska lika mycket, eller
med nio procent. I bilaga 1 och 2 finns en mer fullständig redovisning över hur
pendlingsresorna beräknas förändras till följd av en ökad omfattning av distansarbete och i
vilka pendlingsstråk där andelen distansarbete är hög, medelhög respektive låg.
Tabell 3 Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin till Sörmlands kommuner från de för
Sörmland viktigaste utpendlingskommunerna.
Vingåker Gnesta
Nyköping Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Till:
Stockholm
Södertälje
Nyköping
Oxelösund
Katrinehol
-6%
Eskilstuna
Strängnäs
Västerås
Källa: Region Sörmland

-11%
-6%
-9%

-7%

-14%
-10%
-7%
-9%
-20%
-17%
-17%

-5%

-9%

-12%

-5%

-9%

-7%

-2%

-7%
-9%
-12%

-9%
-9%

-17%
-7%
-16%

-15%
-8%
-14%

-11%

-8%
-7%

-11%
-15%

Trosa

-10%
-5%
-5%

-16%

Arbetsresornas omfattning på längre sikt
Inledningsvis kunde vi konstatera att andelen som väljer att arbetspendla en viss sträcka är
starkt kopplad till restid. (Även om det, som sagts ovan, också finns andra faktorer som
påverkar.)
Om vi nu utgår från att distansarbetet efter pandemin ökar i den omfattning som antas ovan
innebär det samtidigt att uppoffringen för att pendla minskar för stora grupper på
arbetsmarknaden i motsvarande mån. Det skulle sannolikt i sin tur innebära att fler skulle
vara beredda att pendla en viss sträcka jämfört med tidigare.
Idag har vi dessvärre inte några kunskapsunderlag som visar hur sambandet mellan restid
och andel pendlare förändras i de fall man inte behöver resa mellan bostaden och arbetet
varje dag. Tillsvidare antar vi därför att andelen som är villiga att pendla förändras
proportionellt med minskningen av resandebehovet till följd av ett ökat distansarbete.
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 15(31)

64

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Det innebär att det minskade arbetsresandet också skulle kunna ses som en minskad
uppoffring för att pendla. Det skulle i så fall innebära att den minskade genomsnittliga
tidsuppoffringen för pendlingsresor, bland dem som har möjlighet att distansarbeta,
minskar från i genomsnitt från 4,5 dagar till 3 dagar per vecka (i enlighet med antagandet
ovan), det vill säga med en tredjedel. I exemplet med pendlingen från Nyköping till
Stockholm skulle det innebära att restiden på 65 minuter istället skulle upplevas som 43
minuter bland dem som har möjlighet att distansarbeta. Detta som sagt under förutsättning
att den minskade genomsnittliga restidsuppoffringen upplevs på samma sätt som en faktisk
restidsminskning skulle göra. Det innebär i sin tur att andelen pendlare, i enlighet med
modellen från diagram 3, ökar från omkring fyra procent till drygt sju procent bland
utpendlarna som kan distansarbeta. Det motsvarar en ökning med lite drygt 80 procent
(diagram 8).
Diagram 8 Uppskattad förändring av utpendling från Nyköping till Stockholm till följd av en ökning
av distansarbetet
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En ökning av antalet pendlare från Nyköping till Stockholm, i gruppen som har möjlighet
att distansarbeta, med 80 procent innebär att antalet personer med distansarbeten ökar från
530 till drygt 950. Den totala pendlingen från Nyköping till Stockholm ökar därmed med
30 procent, vilket innebär att antalet pendlingsresor ökar med 21 procent. Det kompenserar
mer än väl för det minskade resandet till följd av ett ökat distansarbete. Ökningen av
antalet resor till följd av att fler pendlar blir i detta fall 60 procent fler än den minskning
som sker till följd av att distansarbetet i genomsnitt ökar i omfattning.
Hur arbetsresandet förändras när distansarbetet ökar i omfattning är dock olika beroende på
pendlingsrelation. Om minskningen i arbetsresandet till följd av en ökning av
distansarbetet kan tänkas uppvägas av att fler kommer att pendla är starkt beroende av hur
restidsavståndet ser ut. I flera kommuner i Sörmland är dock förutsättningarna för pendling
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till och från Stockholm förhållandevis likartade. I dessa fall borde vi alltså kunna förvänta
oss att pendlingen och arbetsresandet (bland dem som kan distansarbeta) kommer att
förändras i ungefär samma omfattning som i exemplet Nyköping, lite mer i kommunerna
närmare Stockholm och lite mindre i kommunerna längre ifrån.

En jämförelse mellan beräknade förändringar i pendlingsresande och
faktiska förändringar under pandemin
Exemplet med utpendlarna från Nyköping visade att de uppskattade skillnaderna i
minskning av pendlingsresornas omfattning skiljer sig betydligt åt beroende på vilka
pendlingsstråk (eller målpunkter) det handlar om. Skillnaderna förklaras av att pendlarnas
yrkessammansättning, och därmed förutsättningarna för att arbeta på distans, varierar. Där
pendlingsresorna förväntas minska mest till följd av en ökad omfattning av distansarbete är
med andra ord där pendlarna har högst andel med yrken där distansarbete är möjligt och
vice versa.
Av diagram 9 framgår faktiskt förändring av det totala resandet från Nyköping till de
viktigaste inpendlingskommunerna mellan år 2019 och 2020.
Diagram 9 Förändring av resande från Nyköping till de viktigaste inpendlingskommunerna mellan år
2019 och 2020

Källa: Egna bearbetningar/Telia Crowd Insights
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När vi jämfört de faktiska restidsföränderingarna i diagram 9 med den uppskattade andelen
distansarbete bland utpendlarna före pandemin i de olika pendlingsrelationerna visar det en
mycket god överensstämmelse (diagram 10).
Skillnaderna i andel distansarbete synes vara den helt dominerande förklaringen till
skillnader i faktiska förändringar i resande då regressionskoefficienten är 0,84. Trots detta
finns det ändå vissa avvikelser. Dessa skulle kunna förklaras av att restidsavståndet också
skulle kunna ha en viss påverkan. Vår bedömning av vilka som kan respektive inte kan
distansarbeta skulle säkert också kunna förbättras. Det kan också bero på något annat.
Trots dessa och andra tänkbara brister så ger uppskattningarna av skillnaderna i
möjligheter att distansarbeta en god uppfattning om hur pendlingsresornas omfattning
påverkas i de olika stråken när distansarbetets omfattning förändras.

Resandevolym

Diagram 10 Uppskattad andel distansarbete före pandemin bland utpendlare och förändrad
resandevolym 2019 till 2020 från Nyköping till de viktigaste kommunerna
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Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen/Telia Crowd Insights

Karta J och K i bilaga 2 visar de pendlingsrelationer som har högst respektive lägst andel
distansarbete och där pendlingsresandet följaktligen beräknas förändras mest respektive
minst. Det är framförallt långväga resor till Stockholm och regioncentra som minskat mest,
medan resor inom Sörmland och exempelvis resor till industristaden Södertälje påverkats i
mindre grad.
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Distansarbetets betydelse för de regionala utvecklingsmålen
Figur 1 illustrerar Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, där de för individen
och befolkningen centrala utvecklingsfaktorerna är ömsesidigt beroende av varandra. En
god livsmiljö (boende) befordrar exempelvis också en växande arbetsmarknad (arbete) och
vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer påverkas också av mer grundläggande
förutsättningar och mer eller mindre påverkbara omvärldsfaktorer. Tillgänglighet är en
sådan grundläggande faktor. En betydande förändring av tillgängligheten till följd av en
kraftig ökning av distansarbete kan med andra ord förväntas direkt och indirekt påverka
samtliga dessa utvecklingsfaktorer.
Figur 1 En modell för hållbar utveckling i Sörmland
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Hur påverkas flyttmönstren och Sörmlands bostadsmarknad av en ökad
omfattning av distansarbete.
Befolkningsutvecklingen är av grundläggande betydelse för hur en region utvecklas över
tid. En intressant fråga är därför om en ökning av distansarbetet också kan tänkas påverka
flyttmönstren, och därmed befolkningsutvecklingen på sikt?
Det finns ett antal fakta som tyder på att den kraftiga ökningen av distansarbete redan
skulle haft en effekt på den omflyttning som skett inrikes under år 2020. Det gäller inte
minst Stockholmsregionens klart negativa flyttnetto under året. Frågan är dock i vilken
utsträckning som detta kan kopplas till den ökande omfattningen av distansarbete, eftersom
det också kan tänkas bero på andra faktorer, som exempelvis årskullarnas storlek,
bostadsbrist, m m? En ytterligare fråga är om det i så fall är en bestående trend eller om år
2020 är att betrakta mer som ett undantagsår?
Betydande negativa flyttnetton i Stockholmsregionen är dock inget nytt fenomen utan har
funnits återkommande under senare decennier (diagram 11). I Sörmland har motsvarande
utveckling varit med omvända förtecken. Negativa flyttnetton i Stockholmsregionen har
vanligen inneburit positiva i Sörmland och vice versa. Utvecklingen under det allra senaste
decenniet visar emellertid inte samma entydiga samband.
Diagram 11 Inrikes flyttnetto i Stockholms- och Sörmlandsregionen som andel av medelfolkmängden
år 1970 – 2020, per antal 10 000 invånare
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Under det senaste decenniet ökade utflyttningen från Stockholmsregionen stadigt, men
avtar mot slutet av perioden. Inflyttningen till Stockholmsregionen viker nedåt 2018 och
2019. Under pandemiåret ökar dock utflyttningen kraftigt igen, medan inflyttningen inte
förändras nämnvärt. Det är alltså uppenbart att den ökade omfattningen av distansarbete
sker parallellt med en signifikant ökning av utflyttningen från Stockholmsregionen, vilket
bidrar till en fortsatt ökande inflyttning till Sörmland. Det återstår dock att klarlägga
orsakerna till den utveckling vi sett under senare år och försöka värdera vilken betydelse en
ökning av distansarbete kan tänkas ha i detta sammanhang. Vilka livsmiljöer i Sörmland
framstår som mer attraktiva med en sådan utveckling vi skisserat ovan? Hur kan
boendeattraktiviteten stärkas?

Hur påverkas utbildning?
En bidragande orsak till skillnaderna i andel sysselsatta med ett distansarbetsyrke mellan
olika delar av regionen är skillnader i utbildningsnivå. I sin tur kan detta ha sin förklaring i,
förutom fysisk tillgänglighet, skillnader i näringsstruktur mellan olika platser.
I diagram 12 framgår att det framför allt är högutbildade (med en eftergymnasial
utbildning) som har ett yrke som bedöms ha förutsättningar för att jobba på distans. Bland
högutbildade män är andelen med ett distansarbetsyrke högre än bland högutbildade
kvinnor, 43 respektive 35 procent för nattbefolkningen (de som bor i Sörmland) och 40
respektive 34 procent för dagbefolkningen (de som arbetar i Sörmland). Det är en
väsentligt lägre andel än den som gäller för lågutbildade (saknar gymnasieutbildning), där
endast en tiondel av alla sysselsatta män och kvinnor har ett distansarbetsyrke. Bland dem
med en medelhögutbildning (gymnasial utbildning) är andelen kvinnor med ett
distansarbetsyrke något högre än bland män.
Diagram 12 Andel sysselsatt natt- respektive dagbefolkning som har ett distansarbetsyrke respektive
pendlar för män och kvinnor med låg, medel och hög utbildningsnivå i Sörmland år 2018.
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Skillnaderna i andel som pendlar mellan män och kvinnor och olika utbildningsgrupper
följer delvis samma mönster, men är inte lika påtaglig som när det gäller andelen med ett
distansarbetsyrke. Exempelvis pendlar 30 procent av männen med en låg eller medelhög
utbildning som bor i Sörmland, vilket kan jämföras med 40 procent bland män med en hög
utbildning. Bland kvinnor är motsvarande andelar omkring 20 respektive 29 procent. Det
innebär att ökade möjligheter att arbeta på distans kan antas bidra till att arbetspendlingen
för framför allt högutbildade påverkas. Det gäller i större utsträckning högutbildade män
än högutbildade kvinnor. För låg och medelutbildade påverkas sannolikt den fysiska
pendlingen i väsentligt lägre utsträckning.
Det finns med andra ord ett starkt samband mellan vilken utbildningsnivå man har och
vilka förutsättningar man har för att både distansarbeta och arbetspendla. Det innebär i sin
tur, eftersom utbildningsnivån varierar kraftigt mellan olika delar av Sörmland, att
möjligheterna att arbeta på distans varierar betydligt inom regionen. Diagram 13 visar
andelen sysselsatt nattbefolkning med ett distansarbetsyrke respektive med en hög
utbildningsnivå per Deso.
Diagram 13 Andel sysselsatta (nattbefolkning) med en hög (eftergymnasial) utbildning och andel med
ett distansarbetsyrke per Deso i Sörmland år 2018.
60%

R2=0,73

Utbildning

50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Distansarbete
Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen
2

Som synes är sambandet mycket starkt (R =0,73), ju högre utbildningsnivån är desto fler
har möjlighet att arbeta på distans.
Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män när det gäller andelen sysselsatta med
ett distansarbetsyrke. Andelen kvinnor är något högre, eller 26 procent, vilket kan jämföras
med motsvarande andel för män som är 23 procent. Det är heller ingen större skillnad
mellan könen när det gäller sambandet mellan utbildningsnivå och distansarbete. Ju högre
andel högutbildade desto större andel med ett distansarbetsyrke gäller på samma sätt både
kvinnor och män.
En betydande ökning av tillgängligheten till kvalificerade arbetsmarknader kan dock på
sikt förändra vilka utbildningsval man gör.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 22(31)

71

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Hur påverkas arbetsmarknad och näringsliv?
En ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden underlättar matchning. Det blir alltså möjligt
för fler att skaffa sig ett mer specialiserat yrke, samtidigt som näringslivet i Sörmland får
lättare att rekrytera kvalificerad kompetens. På sikt borde detta bidra till att både den
genomsnittliga lönenivån och näringslivets produktivitet ökar, vilket vi konstaterade i det
inledande avsnittet.
Det blir också möjligt för fler kvalificerade företag, som är beroende av att rekrytera
personal från en tillräckligt stor arbetsmarknad, att lokalisera verksamheter till Sörmland. I
vissa kanske mer extrema fall (ex. Spotify) är man i det närmaste helt oberoende av var
den för företaget attraktiva arbetskraften bor. Om detta blir en mer vanlig företeelse är
dock ovisst.
Hur påverkas hälsan?
Vilka direkta hälsoeffekter en ökad omfattning av distansarbete har är delvis
motsägelsefull. I vår undersökning uppger en stor grupp att de känner sig mindre stressade
och får mer tid över att röra sig. Vissa trivs dock inte alls med att arbeta på distans och har
svårt att särskilja arbets- från fritid, har inga lämpliga arbetsförhållanden i hemmet eller
känner sig socialt isolerade.
Flera av de chefer vi intervjuat anser också att det är svårt att riktigt veta hur medarbetarna
egentligen mår när man inte träffas alls eller mer sällan.
Hur levnadsvanor och hälsa påverkas på längre sikt är också ovisst.
Det finns därför anledning att uppmärksamma denna fråga mer framöver då effekterna på
hälsan framstår som mycket olika, beroende på vem man är.

Behov av mer utvecklade mät- och analysmetoder – några
kommentarer
För att kunna följa utvecklingen av distansarbetets utveckling över tid och på en tillräckligt
detaljerad nivå behöver nya mätmetoder utvecklas. Det ter sig både omständligt och
kostsamt att göra det med endast enkätbaserade data.
Indelningen av yrkesstatistiken i ”kan distansarbeta” respektive ”kan inte distansarbeta”
tycks dock ge en hygglig bild, men behöver fördjupas och konfirmeras ytterligare. Många
yrken kan man nog också tänka sig följer en mer glidande skala där man kan jobba på
distans till en del, förhållandevis mycket men inte jämt, osv.
En ytterligare fråga är hur människor upplever restiden i samband med pendling och
distansarbete. Här saknas i hög grad belägg för de antaganden vi gjort, även om de kan
förefalla rimliga.
Vilken betydelse en kraftigt ökad omfattning av distansarbete har för människors val av
boende och flyttmönster är ytterligare en aspekt som kan få stor betydelse, men här saknas
också en hel del kunskap.
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Bilaga 1

Tabell A Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin från Sörmlands kommuner till
inpendlingskommuner med minst 25 utpendlare år 2018.
Till:
Huddinge
Botkyrka
Nykvarn
Stockholm
Södertälje
Solna
Uppsala
Enköping
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Finspång
Linköping
Norrköping
Örebro
Kungsör
Hallstahammar
Västerås
Köping
Arboga

Vingåker

-12,1%
-8,0%

Gnesta
-9,1%
-10,3%
-6,5%
-16,3%
-6,8%
-16,0%

Nyköping
-8,8%
-7,1%
-6,7%
-11,7%
-6,8%
-11,5%
-10,5%

Oxelösund

-14,4%
-7,8%

Flen
-3,7%

-15,5%
-7,9%
-16,8%

Katrineholm

-17,7%
-9,0%
-19,0%

Eskilstuna
-7,6%
-8,5%
-8,2%
-18,0%
-6,8%
-16,6%
-13,8%
-9,8%

Strängnäs
-8,9%
-7,3%
-6,6%
-20,2%
-8,5%
-20,9%
-14,7%
-11,4%

Trosa
-10,4%
-15,3%
-4,9%
-19,0%
-8,9%
-17,0%

-20,2%

-7,5%
-17,4%

-4,8%
-8,4%

-6,3%
-7,1%
-12,5%
-6,6%
-5,3%
-7,2%

-7,4%
-7,5%
-7,9%
-6,4%
-5,1%

-6,5%
-4,1%
-6,7%
-5,5%
-10,3%
-9,7%
-4,4%

-5,2%
-9,5%

-6,2%
-8,8%
-5,8%

-4,9%
-7,8%
-7,4%

-10,3%
-8,4%

-9,9%

-10,2%

-13,8%

- 12,5%

-8,8%
-2,3%
-7,1%
-10,7%
-8,2%
-5,2%
-12,9%
-12,8%
-7,7%

-12,3%

-8,6%
-8,8%

-12,4%
-9,4%
-11,0%

-6,8%

-9,4%
-12,4%
-14,4%
-3,9%
-10,0%
-13,1%
-8,0%
-9,6%

-16,8%

-14,8%
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Tabell B Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin till Sörmlands kommuner från
inpendlingskommuner med minst 25 inpendlare år 2018.
Till:
Huddinge
Botkyrka
Nykvarn
Stockholm
Södertälje
Solna
Uppsala
Enköping
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Finspång
Linköping
Norrköping
Örebro
Kungsör
Hallstahammar
Västerås
Köping
Arboga

Vingåker

Gnesta

-11,2%
-6,3%

Nyköping
-11,8%
-14,9%

Oxelösund

-13,8%
-9,7%

-5,1%

Flen

-9,4%

Katrineholm

-12,2%

-9,7%
-12,5%
-7,4%
-9,3%
-5,2%
-6,3%
-7,5%
-4,8%

-4,8%
-6,5%
-9,5%
-8,8%
-20,2%
-17,4%
-8,4%

-6,6%
-7,5%
-8,6%

-9,0%

-6,8%
-6,2%

-2,3%

-7,1%
-8,6%
-12,4%

-4,8%
-13,7%
-7,8%
-6,6%

-5,3%

-7,7%

-13,3%

-17,2%

-8,8%
-9,4%
-7,3%
-13,1%
-11,9%
-8,7%

Eskilstuna
-13,2%
-6,6%
-15,0%
-17,1%
-7,0%
-13,8%
-13,2%
-12,3%
-7,2%
-7,9%
-15,6%
-8,8%
-10,7%

Strängnäs

Trosa

-8,1%
-8,5%
-14,9%
-8,0%

-4,7%

-11,4%
-6,6%
-6,4%
-14,3%
-5,8%
-8,2%
-6,8%

-11,0%

-18,9%
-13,7%
-15,3%
-8,3%
-9,8%
-14,9%
-9,6%
-9,6%

-16,4%
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Bilaga 2

Karta A Andel utpendlare från Vingåker till de viktigaste
inpendlingskommunerna
Röd = hög andel
Gul = medelhög andel
Grön = låg andel

Karta B Andel utpendlare från Gnesta till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta C Andel utpendlare från Nyköping till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta D Andel utpendlare från Oxelösund till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 27(31)

76

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Karta E Andel utpendlare från Flen till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta F Andel utpendlare från Katrineholm till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta G Andel utpendlare från Eskilstuna till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta H Andel utpendlare från Strängnäs till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta I Andel utpendlare från Trosa till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta J Viktigaste utpendlingsrelationer för Sörmlands kommuner
med störst andel distansarbete
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Karta K Viktigaste utpendlingsrelationer för Sörmlands kommuner
med lägstandel distansarbete
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Ks §

KS 2021/553

Återrapportering digitalisering i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av återrapporteringen av uppdrag (KS 2021/125) och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga datum att redovisa förslag på införande av
nya och ökad användning av befintliga externa och interna digitala tjänster i
samtliga förvaltningar, till sammanträdet den 6 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Frågan kring e-tjänster är komplex och berör hela organisationen, varför förvaltningen
behöver mer tid.
Beslutsunderlag
Au § 147/2021
Tjänsteutlåtande 2021-09-08
Rapport digitalisering (inklusive enkät)
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KS 2021/553

Återrapportering Digitalisering i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunstyrelsen beslutar förlänga datum för redovisning av uppdraget (KS
2021/125) till förvaltningen att redovisa förslag på införande av nya och ökad
användning av befintliga externa och interna digitala tjänster i samtliga
förvaltningar till sammanträdet den 6 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Frågan kring e-tjänster är komplex och berör hela organisationen, varför förvaltningen
behöver mer tid.
Ärendets beredning
Kommunikationschef har genom enkät till samtliga chefer i organisationen undersökt
nuläge och framtida behov, tagit del av flera kommuners arbete med e-tjänster och hur
de är organiserade. Dessutom har kommunikationschef diskuterat rapportens innehåll
med kommunchef, it-strateg samt samhällsstrateg/bredbandssamordnare.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått uppdraget att vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag på införande av
nya och ökad användning av befintliga externa och interna digitala tjänster i samtliga
förvaltningar.
I redovisningen ska utöver beskrivning av tjänsterna ingå en bedömning av kostnader,
en nyttohemtagningsanalys och en preliminär tidplan.
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Förvaltningens ståndpunkt
E-tjänster är en viktig del i organisationens verksamhetsutveckling och det finns
mycket att vinna på att satsa på en bättre organiserad hantering.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns ekonomiska vinster att hämta hem genom att nyttja den befintliga etjänstportalen. Samtidigt behövs en budget tillskjutas för att kunna skapa rätt
förutsättningar till att utveckla e-tjänsterna.
Skäl till beslut
Ärendet har inte hanterats inom kommunledning därför föreslås att det arbetet görs
under hösten 2021.
Avgift
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Enkätresultat från intern undersökning gällande e-tjänster (integrerat i rapporten)
Beslutet skickas till
Samtliga Förvaltningschefer
Kommunchef
Ekonomichef
HR-chef

Maria Pestrea
Kommunikationschef
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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.

e-tjänster bidrar till en ökad kvalitet på
servicen för våra invånare samt en ökad
frihet att kunna hantera kommunens tjänster
utan hänsyn till öppettider.

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]"

e-tjänster kan bidra till att säkra hantering av
invånarnas ärenden samtidigt som de kan förbättra
arbetssituationen för våra handläggare.

90

vingaker.se

7 (9)

"[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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Återrapportering Digitalisering i Vingåkers kommun

Kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens sammanträde den 30
augusti 2021 alt 11 oktober redovisa förslag på införande av nya och ökad
användning av befintliga externa och interna digitala tjänster i samtliga
förvaltningar.
I redovisningen ska utöver beskrivning av tjänsterna ingå en bedömning av kostnader,
en nyttohemtagningsanalys och en preliminär tidplan.
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1

Fakta kring digitalisering i Sverige

1.1

Digitalisering

Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling, att med hjälp av it-tekniken
(drift, system, funktioner, resurser) skapa bättre förutsättningar inom
verksamheterna.
Effekten av att digitalisera kan variera med allt från ökad service, bättre kvalitet,
större informationssäkerhet, ökad tillgänglighet till tidsvinster för både personal
och invånare.
Digitalisering kan användas för att upprätthålla och höja kvaliteten i offentlig
verksamhet. Det kan även användas för att effektivisera eller för att förbättra servicen
och användarengagemanget och göra processer mer rättssäkra och robusta. Införandet
av digitala lösningar och automatisering kan exempelvis frigöra personal, så att dessa
kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter och i sin tur höja verksamhetens kvalitet.
Digitaliseringen innebär dock ofta att man måste hantera nya rättsliga frågor och
tillämpa juridik i frågor där det saknas rättspraxis. Inte sällan möter nya tekniska
möjligheter äldre lagstiftning skriven i en analog tid. I en mer komplex miljö blir
lagstiftningen dessutom ofta mer komplex att förhålla sig till. En av de stora
utmaningarna är att säkerställa lagringen av handlingarna så att de finns tillgängliga
och läsbara långt fram i framtiden.
1.2

e-tjänst

Definition av e-tjänst - tjänster som levereras med elektronisk kommunikation mellan
användare och handläggare.
Skillnad på en e-tjänst och en digital blankett/pdf - genom en e-tjänst kan du uträtta
ditt ärende när som helst på dygnet via en dator. Du fyller i uppgifterna som
efterfrågas och skickar in direkt på webben. Många e-tjänster kräver också inloggning
och signering med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan laddas upp och
skicka in. I vissa fall kan du följa ditt ärendes handläggning via Mina sidor.
En blankett fyller du i för hand och vissa blanketter kan du fylla i på din dator, så
kallad digital pdf. Blanketten skriver du ut och signerar med din skriftliga underskrift.
Sedan skickar du in den per post eller lämnar den till det kontor som ska handlägga
ärendet.

1.3

Fördelar med e-tjänst

Även om den enskilde invånaren tjänar på en e-tjänst t ex genom att spara tid, så är det
ändå den offentliga verksamheten som tjänar mest. Verksamheten påverkas av många
invånares användande av alla e-tjänster, medan invånaren påverkas bara av de etjänster som just denne använder.
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Nytta
•
•
•
•
•

Effektivare handläggning
Kvalitetshöjning
Ökad tillgänglighet
Behörighetsstyrning
Ökad transparens (där möjlighet finns till att följa sitt ärendes handläggning)

För att uppnå bästa framgång så behöver arbete läggas ned kring e-tjänstens alla
processer – målgrupp, uppbyggnad, användning, mottagning, handläggning,
arkivering mm
Framgång
• Smart e-tjänst
• Behovsstyrd
• Lättanvänd
• Genomtänkt
• Testad på referensgrupp innan publicering
Utmaning
• Brist på tydlig organisation
• Brist på förståelse och kunskap om vad en e-tjänst innebär
• Brist på tid för att arbeta med utvecklingen
• Brist på ansvar och mandat
• Brist på utvecklingskompetens
• Brist på avsatt budget
• Beroende av systemleverantörernas samarbetsförmåga att vilja/kunna
integrera till systemen

1.4

Myndighetsstöd

E-Government har fått namnge den service som myndigheter förser sina invånare och
företag med IT (informationsteknik) som stöd, sprungen ur 90-talets ambition om 24timmarsmyndighet. I många fall handlar det om komplement till traditionella sätt att
tillhandahålla service, exempelvis genom personliga möten och blanketter.
För den offentliga verksamheten har E-Government i Sverige särskilts i tre delar;
e-tjänster, e-förvaltning och e-demokrati
DIGG - För att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver offentlig
förvaltning stöd i olika juridiska överväganden. Lagar, förordningar och föreskrifter
kan hindra eller hämma den digitala utvecklingen inom förvaltningen genom faktiska
rättsliga hinder eller avsaknad av reglering, men ofta består hindret snarare i rättslig
osäkerhet. Detta är något som lyfts fram av bland annat digitaliseringsrättsutredningen, Kommunutredningen, Öppna data-utredningen, Välfärdskommissionen
och av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i flera av DIGGs rapporter. För att
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stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen kommer DIGG därför etablera
ett rättsligt stöd för offentlig förvaltning.

2

Organisation i Vingåkers kommun

Vingåkers kommun är Sveriges smartaste landsbygd och arbete pågår att identifiera
och vidimera vad det innebär och vad begreppet betyder/ska betyda för medarbetare,
förtroendevalda och Vingåkersbor. Här är digitalisering och verksamhetsutveckling
två viktiga framgångsfaktorer för att uppnå ett smartare Vingåker.

2.1

e-tjänstplattform

Vingåkers kommun köpte in e-tjänstplattformen Nordic Peak maj 2019. Tjänsten är en
s k open source vilket innebär att man kostnadsfritt kan dela-hämta färdigutvecklade
tjänster i den gemensamma portalen som alla anslutna kommuner delar. Dessutom är
årsavgiften detsamma, oavsett om man skapar 10 eller 100 e-tjänster. Detta var tunga
argument vid val av leverantör, men lika viktigt var att flertalet kommuner i vår
direkta omgivning också använde sig av samma leverantör. Detta har nyttjats genom
nätverksutbyten i form av stöd, studiebesök, goda exempel och nätverksträffar.
Det var tydligt uttalat från start att kommunikationsenheten/ kommunledningsförvaltningen skulle stå för dels införandeprocessen, dels för den årliga driftkostnaden
av e-tjänstplattformen och de centrala funktionerna såsom kopplingar och licenser till
Skatteverket, Bolagsverket och Svensk e-legitimation.
Kommunikationsenheten ansvarar även för att sätta upp riktlinjer och genomföra
utbildningar så att intresserade verksamheter kan komma igång. Utöver det finns ingen
avsatt budget eller någon person med utvecklingsuppdrag. En centralt sammanhållen
roll med ett övergripande ansvar ligger på kommunikationschefen.

2.2

Systemförvaltning och GDPR

Att vara systemförvaltare i Vingåkers kommun innebär i korthet att man ansvarar för
att verksamhetssystemet fungerar som det ska. Detta med avseende på tillträde,
rutiner, teknik, uppdateringar mm. Högst ansvarig för varje system är systemägaren
vilken i de flesta fall är chef/förvaltningschef. Till sin hjälp har den systemansvarige
resurser i form av IT-avdelningen för tekniska frågor, dataskyddsombud för GDPR
frågor samt systemförvaltargruppen, som gemensamt kan hjälpas åt med rutiner och
samordning. Systemansvarig ska hålla systemet KLASSA samt i systemportföljen
uppdaterade. Detta så att beslutsfattare, säkerhetsansvariga samt IT ska kunna ha
översikt över vilka system som finns i kommunens systemportfölj.
På samma vis behöver organisationen få en god koll över hur vi arbetar med våra etjänster, vilka som finns och hur det förvaltas. Därmed inte sagt att utvecklandet av etjänster behöver finnas i respektive förvaltning. Det kan med fördel ligga på en central
resurs dit förvaltningarna kan vända sig med sina behov av e-tjänster, och därefter
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tillsammans utveckla e-tjänsterna. Viktigt att komma ihåg att innehållet
(informationen) i e-tjänsten ligger hos verksamheten så därför behövs delaktighet
(avsätta tid) hos berörd verksamhet. En utvecklar skapar tjänsten utifrån underlaget.

2.3

Befintliga e-tjänster

På www.vingaker.se finns en ingång som heter Mina sidor & blanketter. Den är
avsedd både för externa användare som våra egna medarbetare. När man loggar in
finns två möjligheter till inlogg och vid val av Logga in som anställd dyker en extra
rubrik upp med Interna e-tjänster.
Sedan 2019 har 39 externa och 7 interna e-tjänster publicerats (se Status Vingåkers
kommuns e-tjänster nedan).
Dessa siffror säger i sig inte speciellt mycket. Det är viktigare med kvalitet på etjänsterna än kvantitet. Ett högt antal e-tjänster betyder inte givet en ökad kvalitet i
tjänsten, ökad effekt eller ökad användning. För att uppnå önskad effekt så behöver etjänsten var väl genomtänkt, en smart e-tjänst kan t ex ersätta 3-4 pdf-blanketter. Att
endast göra om en pdf till en e-tjänst betyder inte att man skapat en smart e-tjänst,
snarare en digital pdf.
Under 2021 januari-maj har man i snitt använt sig av Vingåkers kommuns e-tjänster
140 gånger i veckan. Den mest använda tjänsten är en intern e-tjänst, Beställning
livsmedel och matportioner som står för merparten av statistiken ca 120 ggr/vecka.
Därefter kommer ytterligare interna e-tjänster såsom Kontobeställning till IT och
beställning av SITHS-kort. De externa tjänsterna används tämligen blygsamt än så
länge.
De tjänster som ändå används flitigast har varit till stor nytta för våra medarbetare
vilket indirekt förhoppningsvis leder till att våra externa kunder (invånare, elever,
brukare m fl) får en ökad och mer kvalitativ service.
Den mest använda e-tjänsten, Beställning livsmedel och matportioner, skapades som
ett alternativ till att köpa in en liknande färdigutvecklad tjänst av extern leverantör
med en årskostnad på tusentals kronor.
E-tjänsten Kontobeställning underlättar både för chefer och för främst IT-personalen
att få in rätt information direkt då en nyanställning sker. Tjänsten bidrar till en
kvalitetshöjande process och är tidsbesparande genom att varje ärende slipper bli
långdraget med många mailväxlingar. Den som är beställare lotsas genom tjänstens
alla steg och får med allt från ADkonto, behörigheter till lönesystem och
ekonomisystem, verksamhetssystem, SITHSkort, telefonanknytning till tagg.
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2.4

Digitaliseringsstrategi

Strategin ska tydliggöra hur digitalisering är en del i verksamhetsutveckling och hur
den utgår från behov och mål kring utveckling där e-tjänsterna kan vara en av flera
verktyg.
Det strategiska arbetet ska främja en digital utveckling för ökad service. Det kan
handla om att vi ska ha e-tjänster som att stödja lokala initiativ för digitala lösningar
som tjänster för handel, samåkning med mera. Det är viktigt att samtidigt utveckla den
sociala infrastrukturen som krävs för att en ökad digitalisering ska kunna ske, öka den
digitala mognaden både inom organisationen som hos invånare där behov finns. Här
har man hittills arbetat genom Digidelcenter, Landsbygdsbiblioteket och i samverkan
med utvecklingsgrupper och föreningslivet för att öka kunskapen om och förmåga att
använda sig av digitala tjänster.
Verksamheterna får stöd och kunskap i vad som behövs vid införande av en digital
lösning på ett behov, finansiering, resurser men även utbildning och förmåga att
använda lösningen. Andra verktyg kan vara till exempel AI (artificiell intelligent),
Power BI och sensorer.
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Baserat på ovanstående så ska det finnas en god förståelse för IT- och
informationssäkerhet, både i användning av tjänster som vid till exempel upphandling,
utveckling och införande av nya system. Även detta kräver utökad kunskap genom
utbildning men även investeringar i säkra system.

2.5

e-arkiv

En förutsättning för att kunna arbeta fullt ut med digitaliseringen är att kunna signera
digitalt. Det finns många olika krav för när, var och hur det är möjligt. EIDASförordningen reglerar de lagkrav som finns kring elektroniska underskrifter, oavsett
om det handlar om den enklaste nivån som bara benämns som en elektronisk
underskrift men framför allt de mer tillförlitliga underskrifter som definieras eller de
mer avancerade och kvalificerade underskrifterna. För att se vilka krav som ställs
hänvisas till en standard, PAdES, definierad via ETSI. När en lösning följer dessa blir
resultatet en avancerad underskrift.
Kommunikationsenheten arbetar för närvarande med underlag till politiskt beslut
kring huruvida Vingåkers kommun ska inför e-arkiv och på vilket sätt.

3

Jämförelsekommun

Exempel på hur e-tjänster hanteras i Trosa kommun
Kommunikationsenheten ( 1 chef och två kommunikatörer) är systemägare av etjänstsystemet, IT-enheten är systemförvaltare (T-enheten har en
digitaliseringssamordnare/IT-tekniker som har mer fokus på e-tjänsterna men de är
sammantaget 6 -7 st tekniker). Kommunikationsenheten tar fasta årliga kostnader (ca
150 tkr), IT tar inga kostnader, respektive e-tjänsts ägare tar kostnaden för integration
mot sitt verksamhetssystem samt ibland nischad utveckling.
Respektive förvaltning äger sina e-tjänster och ansvarar för att följa upp dem, testa
dem och utveckla dem. Admingruppen finns som ett stöd liksom systemadministratörerna.
ROLLER:
Systemadministratör
✓ Tillgång till alla delar av systemet.
✓ Publicerar e-tjänster efter genomgång av e-tjänsten.
✓ Sammankallande för admingruppen.
✓ Stöttar e-tjänstebyggare och handläggare i handhavande och rutiner. Beställer
utveckling av leverantör.
E-tjänstebyggare
✓ Bygger e-tjänster i användargränssnittet.
✓ Testar e-tjänster före och efter publicering.
✓ Medverkar i admingruppen.
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✓ Följer upp de e-tjänster som denne byggt samt uppdaterar med aktuella
funktioner. Tar fram rutiner för att säkerställa rättssäker handläggning
tillsammans med handläggare.
Handläggare
✓ Handlägger ärenden i ärendehanteringssystemet.
✓ Testar E-tjänster efter publicering.
✓ Följer upp de e-tjänster som handläggaren använder.
✓ Tar fram rutiner för att säkerställa rättssäker handläggning tillsammans med etjänstebyggare.
Admingruppen
✓ En kommunintern användargrupp för e-tjänstebyggare i första hand.
Kunskapsutbyte, uppdateringar kring vad som är nytt och på gång i systemet,
utbildning.
✓ Användarnätverket
✓ Nationellt nätverk för användare av Open ePlatform. Träffas två gånger per år
samt delar e-tjänster med varandra via plattformen och kunskapsutbyte via
Facebookgrupp.

4

Slutsats och rekommendationer

E-tjänster är en del i verksamhetsutvecklingen med stöd av digitaliseringen. Den kan
inte hanteras som en renodlad IT-fråga.
E-tjänstverktyget i Vingåkers kommun är underutnyttjat men har stor potential att
bidra till både en digital utveckling som ökad kvalité på servicen, både internt som
externt. För att detta ska nå framgång behövs en tydlig organisation och mandat kring
hanteringen men även målbeskrivning och god framförhållning i planeringen med etjänster men även sätta in dem i det stora sammanhanget. För att kunna uppnå
effektivitet och ekonomisk vinning behövs en ännu bättre samordning kring
organisationens system.

4.1

Kostnader

Genom att satsa på en ordentlig organisation kring e-tjänster finns möjligheter till att
spara in kostnader på t ex löpande kostnader på moduler till våra system. Samtidigt så
behöver det avsättas en budget för att kunna utveckla tjänsterna och koppla samman
systemen med e-tjänsterna.
Det är i nuläget svårt att sätta en budget för framtidens e-tjänster, hur mycket resurser
behövs och vilka investeringar behöver göras. Arbetet med e-tjänster är
sammankopplat med alla förvaltningar så det är avgörande hur deras resurser har
möjligheten att avvara tid till att arbeta med e-tjänster.

4.2

Utmaningar:
•
•

Personella resurser – kompetensbrist
Motstånd från leverantörer kring integrationer
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•
•
•

4.3

Hur ska e-tjänsternas nyttjande visas – på nämnden?
Driva frågan – förvaltningscheferna
E-arkiv – kunna lagra signeringar och annan digital information på ett
långsiktigt sätt

Tidplan och förslag till beslut

Att under hösten 2021 tillsammans med kommunledningen utforma ett förslag på hur
Vingåkers kommun bäst arbetar med e-tjänster, hur detta organiseras och finansieras.
Ett förslag till beslut ska presenteras på kommunstyrelsen senast 6 december 2021

9
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5

BILAGA - Status Vingåkers kommuns e-tjänster

Enkätundersökning maj 2021
För att få en bredare bild av behov och uppfattning kring e-tjänster genomför den en
undersökning riktad till samtliga chefer och systemförvaltare. Enkäten skickades ut
under maj -21 och bland annat framkom:
Utmaningar att hantera
• Brist på kompetens
• Avsaknad av central resurs
• Ingen avsatt budget
• Svårighet att anpassa till befintliga system
• Att marknadsföra e-tjänsten
• Att uppnå bästa effekt av e-tjänsten
• Otydlig organisation
Vilka nyttoeffekter bidrar e-tjänsterna till
• Förhöjd kvaliteten
• Underlätta för distansarbete
• Minskad arbetsbelastning på administrativ personal
• Nå en större målgrupp
• Förenklar för personalen
• Ökar service
• Ökar tillgängligheten
• Minskade resurser i form av färre papper
• Minska manuellt arbete
Planerade / önskade e-tjänster
• Digitalt anställningsförfarande
• Skolskjutsansökan
• Betala avgift (för kulturskolan) med hjälp av BankID
• Boka kurser (simskola, babysim, crawl mm)
• Kunna skaffa lånekort digitalt
• Ansökan till skola
• Ansöka till skolskjuts
• Ansökan ledighet (skola)
• Gemensam e-tjänst för bokning av bil
• Föreningsbidrag
Enkäten har berört ett bredare område än enbart e-tjänster, den handlar om
digitalisering i stort, läs mer under rubrik Digitaliseringsstrategin.
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5.1

Nuvarande e-tjänster på Vingåkers kommuns Mina sidor

Bou
• Grundskola- Kontrakt för lån av dator och surfplatta för elev
• Grundskola- Specialkostintyg
• Ledighetsansökan för elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• Ledighetsansökan för kommunens grundskolor.
Bygg och miljö
• Bygg - Anmälan av Kontrollansvarig
• Bygg - Ansökan om strandskyddsdispens
• Bygg- Teknisk beskrivning
• Bygg/Miljö - Klagomål
• Bygglov, rivningslov, marklov och materialinventering - ansökan
• Mark - Ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark
• Miljö - Anmälan 38§ skola förskola
• Miljö - Anmälan om akut sanering
• Miljö - Anmälan om Användning av avfall för anläggningsändamål
• Miljö - Anmälan om Hygienisk behandling och bassängbad
• Miljö - Anmälan om Kompostering av matavfall
• Miljö - Anmälan om miljöfarlig verksamhet
• Miljö - Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
• Miljö - Anmälan om registrering, ändring eller upphörande av
Livsmedelsverksamhet
• Miljö - Anmälan om Solarium
• Miljö - Anmälan om tillstånd/ändring/upphörande av tobaksvaror
• Miljö - Anmälan/upphörande av Folkölförsäljning/servering, Vissa receptfria
läkemedel och Elektroniska cigaretter
• Miljö - Ansökan för dispens från hämtning av filtermaterial från fosforfällande
anläggningar
• Miljö - Ansökan för eget omhändertagande av avloppsslam/filtermaterial
• Miljö - Ansökan gemensam avfallsbehållare
• Miljö - Ansökan mulltoa
• Miljö - Ansökan om Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall
• Miljö - Ansökan om dispens för stallgödselspridning
• Miljö - Ansökan om Hämtning av slam vartannat år
• Miljö - Ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning
• Miljö - Cistern installation eller tas ur bruk
• Miljö - Grannyttrande
• Miljö - Protokoll för läckagetest av slamavskiljare
• Miljö - Uppehåll av sophämtning, slam, latrin
• Miljö - Utförandeintyg för enskild avloppsanordning
• Miljö - Värmepump anmälan installation
• Miljö- Anmälan om matförgiftning
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• Plan - Begäran om planbesked
Interna
• Anmälan om hot och våld
• Anmälan om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering mot elev
• Anmälan om olycksfall och tillbud
• Anmälan om skadegörelse
• Beställning av profilmaterial
• Beställning livsmedel och matportioner
• Kontohantering
• Sithskort
• Utvärdering från handledare efter elevens praktikperiod
Kommun allmänt
• Begära utdrag om personuppgifter i kommunens register
Soc
• Ansök om bistånd eller stöd och service
• Språkvän
• Sök försörjningsstöd Vingåker

12
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Plan för civilt försvar inom Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för civilt försvar inom Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Läget i omvärlden har förändrats. Därför har riksdag och regering beslutat att
planeringen för det civila försvaret ska återupptas och byggas på den befintliga
krisberedskapen. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta de särskilda åtgärder i fråga
om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal
samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för
att kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under rådande förhållanden. Detta
framgår av 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Kommuner ska
även ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet
under höjd beredskap, vilket framgår av 4 §förordningen (2006:637) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas
under höjd beredskap, inklusive information om bland annat krigsorganisation och
vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-30
Plan för civilt försvar inom Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-08-30
Handläggare

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

KS 2021/530

Plan för Civilt försvar inom Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta
1.

Kommunstyrelsen beslutar Plan för Civilt försvar inom Vingåkers
kommun

Sammanfattning av ärendet

Läget i omvärlden har förändrats. Därför har riksdag och regering beslutat att
planeringen för det civila försvaret ska återupptas och byggas på den befintliga
krisberedskapen. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta de särskilda åtgärder
i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet
för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för
att kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under rådande
förhållanden. Detta framgår av 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap. Kommuner ska även ha de planer som behövs för att kunna
upprätthålla samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap, vilket framgår
av 4 §förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planerna ska
innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd
beredskap, inklusive information om bland annat krigsorganisation och vilken
personal som ska tjänstgöra i organisationen.
En fungerande krigsorganisation handlar ytterst om att kommunen ska bidra till
ett fungerande samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila försvaret,
nämligen att: skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att
möta ett väpnat angrepp.
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

108

vingaker.se

2 (11)

vardagsolyckor till krig och grundas på principen att olyckor och kriser ska
hanteras så lika och nära den ordinarie verksamhet som möjligt. Då Höjd
beredskap råder är det kommunstyrelsen som är högsta verkställande organ och
som ansvarar för övergripande ledning av kommunens insatser i det civila
försvaret. Länsstyrelsen skall hållas underrättad om kommunens
beredskapsläge under Höjd beredskap. Kommunen har fortsatt kvar sitt
geografiska områdes-, samordnings-, och samverkansansvar vilket innebär
ansvar för dem som vistas, verkar och bor inom Vingåkers kommuns gränser
och att de verksamheter som bedrivs inom kommunen sker samordnat och i
samverkan. Det innebär även att Vingåkers kommun skall vidta sådana
åtgärder som krävs för att säkerställa försörjning av nödvändiga varor för
samhällets och totalförsvarets funktionalitet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg och kommunchef, och stämts av med
kommunledningsgruppen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
En utgångspunkt i det svenska krisberedskapssystemet är att den aktör som har ett
ansvar under normala förhållanden behåller ansvaret under en kris och vid höjd
beredskap, den så kallade ansvarsprincipen.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är angeläget att kommunen fortsätter att steg för steg höja ambitionen i
krishanteringsarbete i ordets vidare bemärkelse. Med det här förslaget stärker
kommunen sin kompetens och beredskap när det gäller civilt försvar. Ledningen fattar
beslut om att arbetet ska genomföras samt ger uppdrag och direktiv. Beslut under
processen tas sedan enligt kommunens ordinarie rutiner. Ledningen ansvarar för att
arbetet genomförs enligt processen för skapande av en krigsorganisation.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetstid för planeringsprocess och distribution av uppgifter. HR-chef och
Säkerhetsstrateg/säkerhetsskyddschef planering av process och utbildning för
funktioner som ska krigsorganiseras för att kunna agera vid höjd beredskap.

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

"[Klicka och skriv]"

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.

Vid Höjd beredskap eller 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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Kommunens verksamhet styrs av flera lagar som
syftar till god offentlig förvaltning. Kommunallagen
innehåller grundläggande regler för vad en kommun
får göra, hur den ska organiseras. Förvaltningslagen
omfattar bland annat serviceskyldigheten mot
medborgare. Dataskyddsförordningen innehåller
bestämmelser som skyddar människor mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter. Tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen innehåller
bestämmelser om meddelarfriheten och allmänna
handlingars offentlighet. Kommunen har flera
interna rutiner som säkerställer att reglerna följs.

"[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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Civilt försvar inom Vingåkers kommun
Civilt försvar handlar om att utveckla samhällets förmåga för krig och krigsfara, och tar sin
utgångspunkt i samhällets krisberedskap. Det civila försvaret utgörs av den verksamhet som
ansvariga civila aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera
situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed ingen separat organisation utan
utgörs av den verksamhet som bedrivs av vid normalläge. Dem ansvariga aktörer är statliga
myndigheter, kommuner, Regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och
militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Uppgifterna utgår från lagkrav, lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH), förordning (2006:637) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH),
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Enligt Förordning (2015:1053) om totalförsvar vid höjd beredskap. 6 § ska personal som är
anställd hos en myndighet och som inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt får, med stöd av
anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten. Personal som är krigsplacerad vid
myndigheten med stöd av anställningsavtalet och personal som kan komma att beordras att
tjänstgöra hos någon annan myndighet än den där den är anställd, ska genom myndighetens
försorg ges ett skriftligt besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet ska
innehålla uppgift om inställelseplats.
Varje kommun ska identifiera och analysera risker och sårbarheter och sammanställa dem i en
rapport. Det framgår av lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Varje kommun och landsting ska
enligt lag identifiera samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas oavsett vad som
inträffar, omfattande kris eller krig inom det geografiska områden
Enligt 4 § ska varje kommun och landsting utarbeta kontinuitetsplaner som beskriver hur
samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas under omfattande kris eller under höjd
beredskap. Dessa skall innehålla uppgifter om beroende så som personella, materiella, varor
tjänster samt system som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna skall
också framgå krigsorganisation samt dess bemanning som skall tjänstgöra och vilka
funktioner som måste finnas inom verksamheten för att vi skulle kunna med säkerhet
upprätthålla samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap.
Då Höjd beredskap råder är det kommunstyrelsen som är högsta verkställande organ och som
ansvarar för övergripande ledning av kommunens insatser i det civila försvaret. Länsstyrelsen
skall hållas underrättad om kommunens beredskapsläge under Höjd beredskap. Kommunen
har fortsatt kvar sitt geografiska områdes-, samordnings-, och samverkansansvar vilket
innebär ansvar för dem som vistas, verkar och bor inom Vingåkers kommuns gränser och att
de verksamheter som bedrivs inom kommunen sker samordnat och i samverkan. Det innebär
4
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även att Vingåkers kommun skall vidta sådana åtgärder som krävs för att säkerställa
försörjning av nödvändiga varor för samhällets och totalförsvarets funktionalitet. Det innebär
även att Vingåkers kommun skall medverka i allmän prisreglering och ransonering som
beslutas av regering.
Syfte och mål
Den verksamhet som bedrivs inom ramen för det civila försvaret ska syfta till att vid höjd
beredskap ha förmågan att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna, bedriva samhällsviktigverksamhet och bidra till Försvarsmaktens
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
Vingåkers kommun ska prioritera och genomföra följande uppgifter för att säkerställa
förmåga och uppfylla lagkrav. Enligt lag ska kommunen genomföra dessa uppdrag under
2021–2022
• Utbildning gällande totalförsvar
• Säkerhetsskydd
• Krigsorganisation och dess bemanning
Vingåkers kommun ska säkerställa att krigsorganisation och dess bemanning för
förutsättningar att upprätthålla samhällsviktigverksamhet på acceptabelnivå.

Risker-sårbarheter och skydd av samhällsviktig verksamhet/system
Utifrån Risk- och sårbarhetsanalys har Vingåkers kommun identifierat samhällsviktig
verksamhet som måste bara fortgå oavsett omfattande krissituation eller krig. De analyserade
scenario som kan drabba Vingåkers kommun och dess samhällsviktig verksamhet är många
men utav de analyserade scenarier är långvarig el och it-avbrott, avbrott i samhällsviktiga ITsystem, omfattande pandemi, omfattande översvämningar, stopp i transporter samt
samhällsinfrastruktur som kan få allvarliga konsekvenser, särskilt om det inträffar samtidigt
under vinterhalvåret. Skyddsvärda system har klassats utifrån KLASSA. Bedömning av
skyddsvärdinformation har genomförts utifrån verksamhetsanalys och uppstart av
verksamhetssystem. Säkerhetsskyddsklassificering av information genomförs enligt
säkerhetssydslagen och information klassificeras och behandlas kontinuerligt.
Säkerhetsprövning och säkerhetsklassning av funktioner genomförs kontinuerligt enligt
säkerhetssydslagens bestämmelser.
Genomföra kontinuerlig identifiering av samhällsviktiga funktioner som är nödvändiga för att
samhällsviktig verksamhet ska kunna fortgå oavsett omfattande kris eller krig.

Krigsorganisation och dess bemanning
Krigsorganisation och dess bemanning är en del av en kommuns arbete med Civil försvar.
5
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Civilt försvar är processarbete som kommer att genomföras i etapper och utvecklas utifrån
lagkrav och invånarnas förväntningar på Vingåkers kommun. De funktioner som är
nödvändiga för upprätthållande av samhälsviktigverksamhet ska ingå i krigsorganisation.
Nedan angivna funktioner ska ingå i krigsorganisation:

Etapp 1
• Kommunchef /Krisledningschef
• HR-chef
• Ekonomichef
• Kommunikationschef
• Säkerhetsstrateg
• Skolchef
• Socialchef
• Kultur och samhällsbyggnadschef
• Näringslivsansvarig
•
Etapp 2
Ledningsfunktion inom Kommunledningsförvaltning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktion Kommunikation
Funktion Kommunikatör
Funktion Nämndservice
Funktion IT-strateg
Funktion IT- tekniker
Funktion Systemadministratör
Funktion Ekonom
Funktion Administratör
Funktion Receptionist
Funktion Upphandling

Ledningsfunktion inom Barn- och utbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktion Rektorer
Funktion Elevhälsochef
Funktion Pedagog i skolan
Funktion Fritidspedagog
Funktion Skolsköterska
Funktion Kurator/Psykolog
Funktion Lokalvård (i skolan Fastighetsbolaget)
Funktion Pedagog i förskolan
Funktion Lokalvård (i förskolan Mat & måltid)
Funktion Barnskötare
Funktion Lokalvård
6

123

PLAN för krigsorganisation inom VINGÅKERS KOMMUN

•

Funktion Elevassistenter

Ledningsfunktion inom Socialförvaltningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vård -och omsorgschef
Enhetschefer vård-och omsorg
IFO-chef
Integrationschef
Integrationshandledare
Funktion Sjuksköterska medicinskansvarig
Funktion Ledningsstöd system
Funktion Barnutredning
Funktion Bistånd
Funktion Sjuksköterska
Funktion Undersköterska
Stödassistenter Funktionshinderomsorgen
Arbetsterapeuter
Fysioterapeuter
Verksamhetsassistenter
Kvalitetssamordnare
Funktion Vårdbiträde
Funktion Lokalvård

Ledningsfunktion inom Kultur -och samhällsbyggnad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktion Måltidschef
Funktion Kökschef
Funktion kock
Funktion gruppchef
Funktion transport Mat & måltider
Funktion Miljöinspektörer
Funktion Livsmedelsinspektör
Funktion Plan och bygg
Funktion Tekniskansvarig/larm
Funktion Samhällsstrateg
Funktion Tekniker gata/park
Funktion Landskapsarkitekt
Funktion Lokalvård

Ledningsfunktion inom Vingåkers kommunfastigheter
•
•
•

Funktion VD Vingåkers hem Vingåkers kommunfastigheter
Funktion Fastighetsansvarig
Funktion Städchef
7
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•
•
•
•
•
•
•

Funktion Förvaltare
Funktion Bovärd
Funktion Controller
Funktion Fastighetsskötare
Funktion Kraftverk
Funktion Lokalvårdare

Etapp 3
Övriga funktioner som kommunen bedömer är nödvändiga för bemanning av
krigsorganisationsuthållighet.
Etapp 4
Fordonsflotta som Vingåkers kommun och kommunens bolag har till sin förfogade under
normala förhållande ska vara disponibla under höjd beredskap.
Reservkraft som Vingåkers kommun och Vingåkers kommunfastigheter har till sin förfogande
under normala förhållande ska vara disponibla under höjdberedskap.

Samhällsviktig verksamhet inom Vingåkers kommun
Samhällsviktig verksamhet som ska bedrivas under omfattande kriser och under höjd
beredskap inom Vingåkers kommun. "Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet,
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är
nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet." Verksamheter
bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer. Regeringen har pekat ut 12
samhällssektorer inom vilka samhällsviktig verksamhet finns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krisledningsorganisation
Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
Barn och utbildning
Mat och måltider
Tekniska
Plan och byggfrågor
Miljö- och hälsoskydd
It, fiber och kommunikation
HREkonomi
Information och kommunikation
Transporter
Kommunalteknisk försörjning
Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri
8
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•
•
•
•
•

Livsmedel
Militärt försvar
Offentlig förvaltning
Skydd och säkerhet
Socialförsäkringar

Ansvar för genomförande av krigsorganisation
Det är kommunens HR-chef och säkerhetsstrateg/säkerhetsskyddschef som tillsammans med
verksamhetsansvariga genomför information och utbildning för personal som ska
krigsorganiseras/krigsplaceras.
Under höjd beredskap är det Kommunstyrelse som har det högsta beslutande ansvar gälande
åtgärder inom Vingåkers kommun.

Uppdatering av listor
För att en krigsorganisation och dess bemanning ska kunna fungera som det är tänkt ska
listorna uppdateras två gånger per år. Rekryteringsmyndigheten meddelar kommunen om
vilka individer är ej disponibla för att bemanna krigsorganisation. Lista över disponibilitet av
individer inom samhällsviktigverksamhet. Lista över fordon, reservkraft och övrig materiell
som Vingåkers kommun och dess bolag förfogar under extraordinära händelse eller Höjd
beredskap.
Listor hanteras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658).
Excel (personuppgifter, namn, personnummer, myndighet (motsv.))

•
•

I fred minst en gång per år (gärna halvårsvis)
Vid höjd beredskap oftare

Begrepp och förklaring
Allmän tjänsteplikt

Allmän tjänsteplikt innebär att alla som bor i Sverige
och är mellan 16 och 70 år kan kallas till att
tjänstgöra med plikt vid höjd beredskap. Regeringen
bestämmer hos vilka arbetsgivare allmän tjänsteplikt
ska gälla. Det kan till exempel innebära att en person
får i uppdrag att fylla luckan efter någon som kallats
in till det militära eller civila försvaret. Allmän
tjänsteplikt fullgörs genom att den pliktige: kvarstår i
sin anställning eller fullföljer ett uppdrag, tjänstgör
enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom
totalförsvaret, eller utför arbete som anvisats honom
eller henne av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Beredskapsplanering för höjd beredskap

Planering för verksamheten under höjd beredskap
kan sammanställas i en eller flera beredskapsplaner.
9
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Sådana planer bör innehålla krigsorganisationen, den
personal som ska tjänstgöra i denna samt vad som i
övrigt behövs för att berörd aktör ska kunna höja sin
beredskap och bedriva verksamheten vid höjd
beredskap.
Höjd beredskap

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller
högsta beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder
det sådana utomordentliga förhållanden som är
föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser
eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.
Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Beslut om
skärpt eller högsta beredskap får avse en viss del av
landet eller en viss verksamhet.

Krigsorganisation/organisering

En krigsorganisation är en aktörs organisation vid
höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga
verksamheter ställs om från fredstida inriktning,
reglering och organisering till höjd beredskap och
inriktning på uppgifter som har betydelse för
totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav
på organiseringen av samhällets verksamhet än vid
fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft,
verksamheters fokus skiftas och nationella
prioriteringar måste kunna göras.

Krigsplacering med allmän tjänsteplikt

Att vara krigsplacerad med allmän tjänsteplikt
innebär att en person är ianspråktagen för att
tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att
tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om
höjd beredskap och föreskriver om allmän
tjänsteplikt. Ingen individ kan ha mer än en
krigsplacering och tanken är att personen ska vara
krigsplacerad i den verksamhet där den gör störst
nytta för totalförsvaret.

10

127

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

219
(xx)

2021-10-11

Ks §

KS 2021/531

Kommunal skattesats 2022 - förslag
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen till 22, 67
kronor per skattekrona vilket är oförändrat jämfört med 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen senast oktober månads utgång föreslå
den kommunala skattesatsen för nästföljande år. Kommunallagen reglerar vidare att
kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen senast november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för Vingåkers kommun uppgår under år 2021 till 22,67
kronor per skattekrona. Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska
inriktning som utgör den styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon
förändring av den kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2022 varför den
kommunala skattesatsen föreslås till 22,67 kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen på sitt
sammanträde den 22 november då även kommunplan med budget 2022 och
flerårsplan 2023 - 2024 ska fastställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-06
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

128

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-06

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
Elin.Hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/531

Kommunal skattesats 2022 - förslag
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa den kommunala skattesatsen till 22,67 kronor per skattekrona, vilket är
oförändrat jämfört med 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen senast oktober månads utgång föreslå
den kommunala skattesatsen för nästföljande år. Kommunallagen reglerar vidare att
kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen senast november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för Vingåkers kommun uppgår under år 2021 till 22,67
kronor per skattekrona. Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska
inriktning som utgör den styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon
förändring av den kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2022 varför den
kommunala skattesatsen föreslås till 22,67 kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen på sitt
sammanträde den 22 november då även kommunplan med budget 2022 och
flerårsplan 2023-2024 ska fastställas.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.
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
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast oktober månads utgång föreslå
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under
det följande året (KL 11 kap, 6§, 8§). Detta brukar vanligtvis göras i anslutning till att
kommunstyrelsen behandlar förslag till kommunplan med budget för nästkommande
år. Under 2021 sker kommunstyrelsens budgetsammanträde den 8 november varför
förslag till skattesats behöver hanteras separat av kommunstyrelsen i oktober.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska inriktning som utgör den
styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon förändring av den
kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2022 varför kommunledningsförvaltningens
förslag är att den kommunala skattesatsen fastställs till 22,67 kronor per skattekrona i
kommunalt skatteuttag (en skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst
och är en räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för
kommunalskatt.) Den föreslagna skattesatsen är oförändrad jämfört med år 2021.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens förslag till skattesats
ska hanteras av kommunfullmäktige i samband med att förslag till kommunplan med
budget ska fastställas den 22 november. Detta innebär således att ärendet behöver
”pausa” för att sedan återkomma tillsammans med kommunplansärendet. Det är mer
logiskt att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen i samband med att kommunplan
med budget fastställs än att skattesatsen fastställs separat av kommunfullmäktige vid
ett tidigare sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Den kommunala skattesatsen förblir oförändrad jämfört med 2021.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Kommunal skattesats är avgörande för
kommunens skatteintäkter, möjliggör
finansiering av kommunens verksamheter.

"[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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Kommunal skattesats är avgörande för kommunens
skatteintäkter, möjliggör finansiering av
kommunens verksamheter.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommunal skattesats är avgörande för kommunens
skatteintäkter, möjliggör finansiering av
kommunens verksamheter.

134

vingaker.se

7 (9)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

135

vingaker.se

8 (9)

"[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?

Den kommunala skattesatsen fastställs för att generera skatteintäkter till
kommunen, vilka behövs för att finansiera verksamheter, tex skola, förskola,
kulturskola och annan fritidsverksamhet, som kommer kommunens barn och
unga till del.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

220
(xx)

2021-10-11

KS §

KS 2021/ 549

Delårsrapport januari – augusti 2021 för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att öronmärka 3,5 mkr av de återstående tidigare
öronmärkta medlen för slottsskoleprojektet till kostnader för kommunikation och
marknadsföring av kommande projekt. Medlen ska hanteras av kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari-augusti 2021
fastställs och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation för verksamheterna. Totalt redovisar
kommunstyrelsen och nämnderna per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på
- 1 873 tkr vilket är en försämring jämfört med det som redovisades vid tertialrapport
1 per 30 april då motsvarande siffra var +3 978 tkr. För den finansiella verksamheten
redovisas per 31 augusti en positiv budgetavvikelse på 14 027 tkr. Denna post
innehåller flertalet engångsintäkter som gör att utfallet för perioden januari - augusti är
väsentligt bättre än för helåret. Det gäller till exempel återsökt moms för år 2017-2020
på 1,0 mkr, sjuklöneersättningar från försäkringskassan kopplat till pandemin på 3,7
mkr, aktieutdelning på 1,5 mkr från AB Vingåkershem för 2019 samt den hittills
outnyttjade bufferten på 5,0 mkr. Det finns i samband med delårsrapporten kostnader
för pågående investeringar med 699 tkr.
tkr
Kommunstyrelsen

Nettoavvikelse
210831

Prognos
211231

Föregående prognos
(tertial 1)

1 445

-3 550

-2 550

Samhällsbyggnadsnämnden

849

0

-800

Kultur- och fritidsnämnden

-750

-900

-300

Barn- och utbildningsnämnden

-2 370

-6 009

-7 644

Socialnämnden

-1 047

-4 862

-2 540

Totalt nämnderna

-1 873

-15 321

-13 834

Finansen

14 027

15 691

14 500

-699

0

0

11 455

370

666

Pågående investeringar
Totalt kommunen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 202 -09-16
Vingåkers kommun – Delårsrapport januari-augusti 2021
Uppföljning KFs mål Hållbarhet - Agenda 2030 per 210831
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

221
(xx)

2021-10-11

Ansvarsfördelning arbetet med delårsrapporten 210831
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-16

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
Elin.Hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/549

Delårsrapport januari-augusti 2021, Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta att
1.

Föreslå kommunfullmäktige att öronmärka 3,5 mkr av de återstående tidigare
öronmärkta medlen för slottsskoleprojektet till kostnader för kommunikation
och marknadsföring av kommande projekt. Medlen ska hanteras av
Kommunstyrelsen.

2.

Föreslå kommunfullmäktige att delårsrapporten för perioden januari-augusti
2021 fastställs och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation för verksamheterna. Totalt redovisar
kommunstyrelsen och nämnderna per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på
- 1 873 tkr vilket är en försämring jämfört med det som redovisades vid tertialrapport
1 per 30 april då motsvarande siffra var +3 978 tkr. För den finansiella verksamheten
redovisas per 31 augusti en positiv budgetavvikelse på 14 027 tkr. Denna post
innehåller flertalet engångsintäkter som gör att utfallet för perioden januari - augusti är
väsentligt bättre än för helåret. Det gäller till exempel återsökt moms för år 2017-2020
på 1,0 mkr, sjuklöneersättningar från försäkringskassan kopplat till pandemin på 3,7
mkr, aktieutdelning på 1,5 mkr från AB Vingåkershem för 2019 samt den hittills
outnyttjade bufferten på 5,0 mkr. Det finns i samband med delårsrapporten kostnader
för pågående investeringar med 699 tkr.
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Nettoavvikelse
210831

tkr
Kommunstyrelsen

Prognos
211231

Föregående prognos
(tertial 1)

1 445

-3 550

-2 550

Samhällsbyggnadsnämnden

849

0

-800

Kultur- och fritidsnämnden

-750

-900

-300

Barn- och utbildningsnämnden

-2 370

-6 009

-7 644

Socialnämnden

-1 047

-4 862

-2 540

Totalt nämnderna

-1 873

-15 321

-13 834

Finansen

14 027

15 691

14 500

-699

0

0

11 455

370

666

Pågående investeringar
Totalt kommunen

När det gäller årsprognosen för nämnderna totalt så innebär den i samband med
delårsrapporten att ett underskott på 15 321 tkr jämfört med budget förväntas uppstå.
Prognosen för nämnderna har totalt försämrats jämfört med vad som redovisades i
samband med tertialrapport 1. För kommunstyrelsens del har kostnader på 1,0 mkr i
samband med översvämningen i början av sommaren tillkommit. Samhällsbyggnadsnämnden har förbättrat sin prognos främst beroende på ökade intäkter för
bygg- och planverksamheten och lägre personalkostnader på grund av vakanser.
Kultur- och fritidsnämndens prognos har försämrats med 600 tkr, merparten hänger
samman med uteblivna intäkter kopplat till pandemin samt dubbel hyra för
fritidsgården. Barn- och utbildningsnämndens prognos har förbättrats och beror till
stor del på att förskolan genererar överskott. Man har haft färre barn på grund av
pandemin samt att inskolningar har skjutits upp och att 15-timmarsbarnen periodvis
har varit hemma. Vidare har man istället för att ta in vikarier flyttat ordinarie personal
mellan förskolorna. Socialnämndens försämrade prognos hänger samman med
kostnader för fler placeringar och fler ärenden inom personlig assistans. I finansens
utfall och prognos finns kommunens kostnad för medfinansiering av ny ÅVC med och
uppgår till 11,1 mkr. Denna kostnad föreslås att redovisas med synnerliga skäl i
samband med fullmäktiges beslut om kommunens årsredovisning för 2021.
Årsprognosen innebär i nuläget att den totala budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett överskott på 370 tkr jämfört med budget.
Finansens överskott räddar hem underskottet från nämnderna. Det budgeterade
resultatet för 2021 uppgår till +6 200 tkr, vilket gör att prognosen för årets resultat blir
+6 570 tkr. Detta motsvarar 1,04 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
tkr
Budgeterat resultat

210831

Prognos 211231
4 133

6 200

Budgetavvikelse, totalt

12 154

370

Pågående investeringar

-699

0

15 588

6 570

Periodens/Årets resultat
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Nämnderna har sammanlagt investerat för 5 769 tkr och har enligt budget kvar
9 589 tkr av den ordinarie investeringsbudgeten, inklusive tilläggsanslag för teknik i
vården samt nytt verksamhetssystem med mera till socialnämnden. Det är främst
investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som har genomförts, bland
annat investeringar i lekplatser samt data- och digitaliseringsinvesteringar.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2020 och 2021 beslutat
om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 39,4 mkr genom upptagande
av nya lån under perioden 2020-2024. Det avser extra asfalteringsarbeten,
infrastruktur i Baggetorp samt förstärkningsåtgärder vid Vingåkersån.
I samband med fullmäktiges beslut år 2017, kf §69, om byggnation av ny
högstadieskolan öronmärktes 12,3 mkr för kommunens engångskostnader kopplat till
detta projekt. Nu när detta projekt är slutfört återstår 5,3 mkr av dessa öronmärkta
medel. Kommunen har flera större projekt på gång. Kommunens resurser för
kommunikation och marknadsföring är begränsade. Det är viktigt att i ett tidigt skede
jobba med att marknadsföra kommunen som en attraktiv ort att bo och leva i.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 3,5 mkr av de återstående tidigare
öronmärkta medlen för slottskoleprojektet öronmärks för kostnader avseende
kommunikation och marknadsföring av kommande projekt samt att medlen hanteras
av kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Samtliga förvaltningar, med något undantag, och kommunala bolag, har lämnat sina
textunderlag i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar för kommunens
delårsrapport för perioden januari-augusti 2021. Rapportering har skett i
systemverktyget Stratsys och i stort enligt den mall som fastställts.
Delårsrapporten har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i huvudsak av
ekonomer och ekonomichef, men även av kommunchef och HR-chef. Se bilaga med
ansvarsfördelning för delårsrapportens olika rubriker. Information till de fackliga
organisationerna sker den 21 oktober. Revision är planerad den 29 september.
Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige den 25 oktober.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi
kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med tertialuppföljning
för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för perioden januariaugusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial 3, T3). Från och
med 2019 gäller den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (KBRL) och
den ställer nya krav på rubriksättning av förvaltningsberättelsen. Anpassning har skett
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så långt det varit möjligt. I samband med detta har vi också sett över våra interna
processer och stämt av lagens krav på innehåll i en delårsrapport. Till delårsrapporten
finns inget krav på att nämnderna ska fastställa verksamhetsberättelser. Därför har vi i
samråd med kommunens ledningsgrupp bestämt att förvaltningar och kommunala
bolag istället ska bidra med textmaterial till de rubriker som krävs i delårsrapporten.
Detta sparar tid i beredningsprocessen och underlättar för verksamheterna att göra sina
månatliga uppföljningar. Till årsredovisningen däremot ska nämnderna sammanställa
och besluta om verksamhetsberättelser. Det är deras återrapportering till
kommunfullmäktige och finns reglerat i lagstiftningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala avvikelse mot
budget vid årets slut uppgår vid delårsrapporteringen till +370 tkr jämfört med budget.
Finansen ”räddar hem” nämndernas underskott. Det budgeterade resultatet uppgår till
+6 200 tkr vilket tillsammans med den prognostiserade avvikelsen ger ett preliminärt
resultat på +6 570 tkr vid årets slut. Detta motsvarar 1,04 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att samtliga nämnder gör vad som
krävs för att minimera de befarade underskotten och de nämnder som redan har
beslutat om åtgärdspaket behöver säkerställa att de håller i det arbetet. Förvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt markerar att en generell
fortsatt uppmaning om restriktivitet med ekonomin gäller samtliga verksamheter.
Målsättningen är att uppnå en ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022).
Från och med 2020 har den politiska majoriteten fastställt nya mål. Uppföljning sker
delvis i delårsrapporten, men kommer att göras mer fullständigt i samband med
årsredovisningen. Där det är möjligt har en prognos för måluppfyllelsen satts för
helåret. Däremot ska självklart de olika verksamheternas utveckling granskas och
bedömas. Det görs i respektive nämnd, beroende på var arbetet bedrivs.
Kommunledningsförvaltningen noterar att både barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens ekonomiska situation är ansträngda och möjligen för svåra för dessa
nämnder att hantera på egen hand.
I samband med fullmäktiges beslut år 2017, kf§69, om att ge fastighetsbolaget i
uppdrag att bygga den nya högstadieskolan öronmärktes 12,3 mkr för kommunens
engångskostnader kopplat till detta projekt, till exempel merkostnaden för paviljonger,
in- och utflyttningskostnader samt kostnader för kommunikation. Nu när detta projekt
är slutfört och samtliga kostnader har hanterats återstår 5,3 mkr av dessa öronmärkta
medel. Kommunen har flera större projekt på gång, inte minst det som hänger samman
med detaljplanen för slottsområdet och den nybyggnation som planeras där.
Kommunens resurser för kommunikation och marknadsföring är begränsade och
behöver förstärkas för att i ett tidigt skede vara proaktiva och kunna jobba med att
marknadsföra kommunen som en attraktiv ort att bo och leva i samt för att få privata
aktörer att våga satsa. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 3,5 mkr av de
återstående öronmärkta medlen till slottskoleprojektet öronmärks för kostnader
avseende kommunikation och marknadsföring av kommande projekt samt att medlen
hanteras av kommunstyrelsen.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2021 fastställs och läggs till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat beräknas uppstå, trots att
flera nämnder prognostiserar kraftiga underskott. Det prognostiserade resultatet för
kommunen vid årets slut motsvarar 1,04 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilket ger ett gott bidrag till måluppfyllelsen under planperioden. Det
ekonomiska läget är fortsatt ansträngt och investerings- och upplåningsbehov inom
koncernen behöver samordnas och prioriteras.
De negativa prognoser som lämnas från några av nämnderna får konsekvenser även
för budget 2022 och framåt och behöver således hanteras i närtid. Nämndernas
budgetunderskott är inte av engångskaraktär, vilket gör att fortsatt restriktivitet och
åtgärdspaket behöver hanteras för att nå en ekonomi i balans till planerperiodens slut
(år 2022).
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Vingåkers kommun – Delårsrapport januari-augusti 2021
Uppföljning KFs mål Hållbarhet - Agenda 2030 per 210831
Ansvarsfördelning arbetet med delårsrapporten 210831
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Fastställande av delårsrapporten och dess
resultat/årsprognos ger kontroll på det
ekonomiska läget. Avstämning av målet sker
i delårsrapporten.

Avstämning av målet sker delvis i
delårsrapporten.

Avstämning av målet sker delvis i
delårsrapporten.

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]"

Fastställande av delårsrapporten och dess
resultat/årsprognos ger kontroll på det ekonomiska
läget. Avstämning av målet sker i delårsrapporten.

148

vingaker.se

10 (12
)

"[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?

Beslutet gäller att fastställa ett dokument – delårsrapporten.
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1 Kommunstyrelsens ordförande
Så var det dags för delårsrapport, att se vad som hänt när över halva året gått, vad har vi åstadkommit,
vad ser vi att vi behöver göra och hur ligger vi till i budget. Att titta i den berömda backspegeln och
reflektera, kanske åtgärda men även glädjas åt allt gott arbete vi lyckats göra.
Att vi har utmaningar är inget nytt, att nämnderna har det tufft när behoven är större än de pengar som
finns till hands det vet vi om. Vi vet även att åtgärdsprogram är startade och jobbas med för att få en
budget i balans, men det tar tid och möjligheterna är begränsade. Att vi sen dessutom har en pågående
pandemi gör ju inte saken enklare.
Jag brukar tala om att vi behöver gasa och bromsa samtidigt och i delårsrapporten kan vi se att det är
det vi gör. Kommunens verksamheter är i full gång, ingenting stannar för att vi har en ekonomi som
inte går i linje med de behov och utmaningar vi har. Vi behöver vända på varenda krona, göra rätt
saker och se till att vi får mest pang för pengarna där behoven är som störst.
Att vi har en fantastisk verksamhet för våra medborgare säger jag så ofta jag kan, till alla som jag
möter och till alla som undrar över hur vi har det och när man läser delårsrapporten om allt gott vi gör
för våra barn, för våra äldre och för de som har behov av vår hjälp så blir jag stolt och tacksam över
vår fina Vingåkersbyggd, jag skulle inte välja något annat om jag så fick allt smör i Småland.
Så jag avslutar som jag brukar, håll i och håll ut, tillsammans kommer vi att lösa de utmaningar vi
ställs inför med en modig politik, fantastiska medarbetare, med tillförsikt och lite djävlar anamma är vi
den smarta Vingåkersbygden hela vägen ända ut till kommungränsen.
Anneli Bengtsson (S)
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2 Översikt över verksamhetens utveckling
I tabellen nedan redovisas några olika mått och nyckeltal för kommunen de senaste fem åren.
Uppgifterna avser 31 augusti respektive år om inget annat anges.

210101 210831

200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

Befolkning (antal
invånare 31 juli)

9 087

9 165

9 162

9 177

9 143

Skattesats (kronor per
intjänad hundralapp)

22,67

22,67

22,67

22,73

22,73

Personal (antal
tillsvidareanställda)

718

733

702

719

687

Sjukfrånvaro, %

8,60

10,79

7,92

8,17

8,23

6 570

3 315

-13 804

-13 210

2 311

Periodens resultat, tkr

15 588

10 295

-8 301

-5 000

2 909

Justerat resultat,
perioden, tkr

14 846

10 136

3 138

-2 831

2 495

42

42

37

47

49

Årsprognos,
resultat, tkr

Soliditet, %

Befolkningssiffran per sista juli 2021 uppgår till 9 087 personer. Detta är 78 personer färre än vid
samma tidpunkt föregående år. Sedan årsskiftet innebär detta att kommunen tappat 57 invånare.
Av tabellen framgår att skattesatsen sänktes med 6 öre till 22,67 kronor per skattekrona år 2019,
vilket helt beror på en skatteväxling mellan kommunerna i länet och Region Sörmland där Region
Sörmland övertog kostnadsansvaret för den allmänna kollektivtrafikens administration samt den
regionala utvecklingen i länet. Regionen höjde skatten med 6 öre, vilket för medborgaren innebär
oförändrad total skattesats.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 15 personer. Det är främst inom socialförvaltningen
samt kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen minskningen skett.
Sjukfrånvaron uppgår till 8,60 procent den sista augusti. Under 2021 har pandemin fortsatt,
sjukfrånvaron har trots det återgått till nästan "normal" nivå. De medarbetare som haft möjlighet till
distansarbete har generellt haft en längre sjukfrånvaro. Det är de som jobbat brukarnära som haft en
generellt högre sjukfrånvaro. Vid samma period 202 låg sjukfrånvaron högt, 10,79 procent.
Coronapandemin och dess restriktioner påverkar siffrorna.
Samtliga mått för årsprognos resultat, periodens resultat och justerat resultat har samma
förklaringar mellan åren. År 2016 påverkades kommunens resultat kraftigt av den engångsersättning
kommuner med högt flyktingmottagande fick i samband med den stora flyktingströmmen hösten 2015.
De negativa siffrorna för resultatet 2018 och 2019 hänger samman med att stora kostnader redovisas i
samband med pågående projekten, främst byggnationen av den nya Slottsskolan 7-9. Engångskostnader som finansierats ur öronmärkta medel. Periodens resultat uppgår till 15 588 tkr och
innehåller flertalet engångsintäkter som redovisas i sin helhet under aktuell period på den finansiella
verksamheten, bland annat sjuklöneersättning från Försäkringskassan med anledning av pandemin.
Soliditeten påverkades till det sämre under 2019 i samband med att kommunen i slutet av 2018 löste
in drygt 30 mkr ur ansvarsförbindelsen för pensioner. Återhämtning av nyckeltalet har skett under
2020 och 2021. Soliditeten kvarstår på 42 procent per 31 augusti i år.
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3 Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation
och tre kommunala bolag; AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker
Vatten AB. Samverkan med Katrineholms kommun sker genom kommunalförbundet Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) och Viadidakt som är en gemensam nämnd för vuxnas lärande,
integration och arbetsmarknad.
Kommunen anlitar privata utförare främst för förskole- och skolverksamhet samt för placeringar inom
socialnämndens verksamhetsområde.

Privata utförare (köp över 1,0
mkr)

Nämnder

Verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen ansvarar för
kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen leder och samordnar
planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom samt
förskoleverksamhet och fritidsverksamhet, i
enlighet med skollagen och skolförordningen.
Nämnden ansvarar också för grund- och
gymnasiesärskolan samt den kommunala
kulturskolan.

Föräldrakooperativet Trollkojan
Ekonomisk förening,
Österåkersbygdens
friskoleförening, Kunskapsskolan
i Sverige AB,
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Privata utförare (köp över 1,0
mkr)

Nämnder

Verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, samt över
byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten och den
prövning och tillsyn som åligger kommunerna
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, tobakslagen mfl.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar
kommunövergripande för den kommunala kulturoch fritidsverksamheten genom ett nära
samarbete med de i kommunen verksamma
föreningar och organisationer. En av nämndens
mest betydelsefulla uppgifter är att arbeta
främjande för en aktiv landsbygd med ett rikt
kultur- och fritidsliv.

Socialnämnden

Socialnämnden ska fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag
sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också
ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården och omsorgsverksamheten.
Socialnämndens uppgifter omfattar även
färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskilda lagar,
kommunens uppgifter enligt alkohollagen
(förutom de delar som gäller folköl) och
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.

Rudolf Steinerstiftelsen för
Läkepedagogik, Humana
Assistans AB, Jogersö-Gruppen
HVB AB, WeMind HVB AB,
Tjust Behandlingsfamiljer AB

Händelser under året
Hittills under 2021 har inte några större förändringar av kommunkoncernens organisation skett.

Bolag

Verksamhet

Ägarförhållande

AB Vingåkershem

Bolaget, som är ett allmännyttigt
bostadsföretag, har till föremål för sin
verksamhet att inom Vingåkers kommun,
förvärva, äga, bebygga, förvalta förädla
och försälja fastigheter eller tomträtter
med bostadslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar samt även med
lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre
del av dessa fastigheter, används för
kommunal verksamhet eller är
kommersiella lokaler som har ett tydligt
samband med den övriga verksamheten.
Likaså förvärv av enskilda fastigheter
som till övervägande del inte är avsedda
för bostadsändamål.

Kommunen äger 100%
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Bolag

Verksamhet

Ägarförhållande

Vingåkers Kommunfastigheter
AB

Bolaget, som är ett fastighetsföretag, har
till föremål för sin verksamhet att inom
Vingåkers kommun förvärva, avyttra,
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller
tomträtter som stöd för kommunal
verksamhet och industriändamål, därmed
förenlig verksamhet samt att inom sitt
verksamhetsområde utveckla
energiförsörjning.

Kommunen äger 100%

Vingåkers Kraft AB

Bolaget skall producera och försälja
energi samt idka därmed förenlig
verksamhet.

Vingåkers Kommunfastigheter AB äger
100%

Vingåker Vatten och Avfall AB

Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att äga Vingåkers kommuns
vatten- och avloppsanläggningar samt
avfallsanläggningar. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren.

Kommunen äger 100%

Sörmland Vatten och Avfall
AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara, att för
kommuner eller kommunala företag som
är ägare av bolaget - ombesörja
verksamhet inom allmänna vattentjänster
innefattande produktion och distribution
av renvatten samt avledning och rening av
avloppsvatten enligt gällande lagar och
myndighetskrav, - ombesörja åtaganden
enligt miljöbalken avseende
hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall, - ombesörja drift, skötsel och
underhåll av ägare och delägares
fastigheter och anläggningar avseende va
och avfall, - ombesörja administrationsoch ekonomifunktion, marknadsföring
och kundtjänst inom va och avfall,
innefattande hantering av faktureringsoch kravärenden enligt av respektive
ägare och delägare antagen policy.
Bolaget ska tillhandahålla ägarna
kvalificerad kompetens inom va- och
avfallshantering samt vid anfordran
medverka vid den fysiska planeringen i
vatten- respektive avfallsanknutna
hänseenden.

1/3 Vingåker Vatten och Avfall AB, 1/3
av Flen Vatten och Avfall AB, 1/3
Katrineholm Vatten och Avfall AB

Kommunalförbund

Verksamhet

Ägarförhållande

Kommunalförbundet Västra
Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen är kommunalförbundets
beslutande, förvaltande och verkställande
organ. Direktionen har till uppgift att vara
förbundsmedlemmarnas räddningsnämnd
och därvid fullgöra och ansvara för de
uppgifter inom räddningstjänsten som
enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom
räddningstjänsten. Direktionen ansvarar
även för de uppgifter som åligger
kommunen enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.

Andelar 2021: Vingåker 20,80% och
Katrineholm 79,20%
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Gemensamma nämnder

Verksamhet

Ägarförhållande

Viadidaktnämnden

Katrineholms och Vingåkers kommuner
har en gemensam nämnd för
vuxenutbildning, integration och
arbetsmarknad. Den gemensamma
nämnden har ansvar för följande i de båda
kommunerna: Kommunal
vuxenutbildning på grundläggande och
gymnasial nivå, Särskild utbildning för
vuxna, Utbildning i svenska för
invandrare, Utbildning i
samhällsorientering för invandrare,
Lokala lärcentra – lokaler med
kommunikationsmöjligheter,
Tillhandahålla yrkeshögskole-, högskoleoch universitetsutbildningar, Validering,
Utvecklingsinsatser för personer som står
utanför arbetsmarknad och utbildning.

Katrineholm är värdkommun och den
gemensamma nämnden ingår i
Katrineholms kommuns organisation.

Övriga organisationer med
kommunalt ägarintresse
Överförmyndarnämnden

Tillsammans med Flen och Gnesta
kommun. Flen är värdkommun

Taxe- och avgiftsnämnden

Tillsammans med sex kommuner i Örebro
län. Nämnden hanterar kommunens
hyres- och avgiftsintäkter från
äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen. Hallsberg är
värdkommun

Patientnämnden

Samtliga kommuner i Sörmland samt
Region Sörmland

Vårdförbundet Sörmland

Tillsammans med Flen, Eskilstuna,
Katrineholm och Strängnäs kommun

Övriga

Kommunen är medlem i Kommuninvest
Ekonomisk Förening, Finsam Sörmland
(fd RAR), och har andelar i
Kommentusgruppen AB samt Inera AB.
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4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Omvärld
Kommunens ekonomiska läge har de senaste åren varit ansträngt. I ett redan tufft läge kom
coronapandemin och ställde allt på ända. Verksamheten var tänkt att pågå som vanligt i möjligaste
mån, men det mesta behövde kommunen ställa om. Det gällde all verksamhet både i kommunal regi
och i de kommunala bolagen. Hela samhället var över en natt hänvisade till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut för att undvika en katastrof. Nu hävs
merparten av de restriktioner som gällt och från och med den 29 september återgår det mesta till det
"nya normala". Det betyder för Vingåkers kommun att de som varit på distansarbete sedan drygt ett
och ett halvt år under kontrollerade former kommer att kunna återgå till sina arbetsplatser, men att
distansarbete blir en naturlig del i att vara en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som i samråd
med sin chef ser det som möjligt. Utmaningen ligger främst för verksamheten inom förskola och skola
där det under den första månaden efter sommarlovet funnits flera konstaterade fall av covid-19 bland
barn och elever.
Det ekonomiska läget är fortsatt tufft, men den framtida utvecklingen andas framtidstro. Läs mer om
detta i avsnittet Förväntad utveckling.
Befolkning
Befolkningsutvecklingen i kommunen är avgörande för verksamheter och ekonomi. 2020 ökade
befolkningen med 33 invånare, mot ett tapp på 25 invånare 2019. Hittills under 2021 har kommunen
fram till och med sista juli tappat fler kommuninvånare, 57 personer. Befolkningssiffran uppgår till
9 087 personer.
Åren framöver väntas det bli fler barn och elever och fler äldre. Antalet invånare över 80 år väntas öka
med 50 procent de kommande tio åren. Ökat bostadsbyggande medför inflyttning, kanske främst av
barnfamiljer. Det ställer krav på verksamhet och ekonomi och att kommunen och de kommunala
bolagen har framförhållning för att kunna planera och samordna resurserna på ett effektivt sätt. Det är
en utmaning i det ansträngda ekonomiska läge kommunen befinner sig i.
Mark och bostäder
Förutsättningen för en god tillväxt i Vingåkersbygden är planeringsarbetet som skapar möjligheter för
attraktiva boende- och rekreationsmiljöer. Intresset har ökat för att bosätta sig i Vingåkersbygden.
Stigande huspriser och stort intresse för lediga tomter kan vara ett resultat av småskalighetens
frammarsch då ökad digitalisering möjliggör att arbeta på distans och då även bosätta sig i naturskön
miljö. Exploatering och tomtförsäljningar i Baggetorp och Marmorbyn är positivt för inflyttningen.
Det ställer krav på infrastruktur, men medför samtidigt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag
till kommunen. En utmaning för kommunen är att säkerställa utbud och tillgång till kommunal service.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Sverige har det senaste året sjunkit från 9,2 procent den sista juli förra året till 7,9
procent vid samma tidpunkt i år. Vid slutet av 2020 var arbetslösheten i kommunen 10,2 procent av
den registrerade arbetskraften i kommunen, att jämföra med rikets dåvarande siffra 8,8 procent. I
augusti i år var arbetslösheten i kommunen 9,2 procent, vilket är minskning hittills under året. Den
senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland
utlandsfödda i Vingåkers kommun med 4,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett
annat land låg i augusti på 33,4 procent. Vingåker är den kommun i länet där nedgången varit störst.
Investeringar
Kommunkoncernens investeringsbehov är stort framöver samtidigt som utrymmet för att ta nya lån är
begränsat. Fortsatt dialog tillsammans med de kommunala bolagen är viktigt för gemensamma
prioriteringar och planering av projekt. De pågående planarbeten som avser främst slottsområdet samt
Baggetorp och Marmorbyn kommer, om de verkställs, att innebära att kommunkoncernen behöver
göra investeringar för utbyggnad av den kommunala verksamheten främst inom förskola och skola.
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Borgen
Kommunkoncernens lånebehov är stort framöver utifrån de investeringar som behöver göras. Liksom
många andra kommuner har Vingåker gått i borgen för de kommunägda bolagens lån. Även
borgensåtaganden gentemot föreningar förekommer. Det innebär att kommuninvånarna har iklätt sig
en förpliktelse gentemot långivarna, det vill säga banker och kreditinstitut. Ett borgensåtagande
innebär alltid en viss risk, men i dagsläget anses risken inte särskilt stor.
Vid periodens slut uppgick kommunens totala borgensförbindelser till 743 mkr. Summan avser använd
borgen per den 31 augusti 2021. Jämfört med samma tidpunkt 2020 var det en ökning med 27 mkr.
Ökningen hänger samman med Vingåkers Kommunfastigheter AB:s ökade upplåning i samband med
byggnation av den nya Slottsskolan åk 7–9 inklusive ny fritidsgård samt upprustningen av Säfstaholms
slott. Även upplåning i Vingåker Vatten och Avfall AB för bland annat investeringar i ledningsnätet
till Lyttersta har påverkat borgensåtagandet.
Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande. Enbart kommunens totala
pensionsförpliktelser beräknas vid årets slut uppgå till 239,9 mkr. Sedan 1998 redovisas
pensionsförpliktelsen enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Merparten av kommunens pensionsåtagande finns
i ansvarsförbindelsen som vid årets slut beräknas uppgå till 158,0 mkr. Kommunens kostnader för
pensioner ökar i takt med att fler personer går i pension. Läs mer om pensionsförpliktelser i avsnittet
Ekonomisk analys.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har under våren 2021 beslutat att anta de
föreslagna ändringarna gällande livslängdsantaganden i RIPS-modellen (Riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld). Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden medför vid ett
ökat livslängdsantagande att pensionsåtagandet och skulden också ökar.

5 Händelser av väsentlig betydelse
Den enskilt viktigaste händelsen under perioden har varit påverkan från Corona-pandemin. Den har
påverkat alla verksamheter genom förändrade arbetssätt för att minimera risken för smitta,
sjukdomsfrånvaro på grund av misstänkt smitta, distansarbete för de som har kontorsjobb mm mm.
En översvämning av Vingåkersån under försommaren fick stor påverkan på vissa verksamheter, bland
annat Individ- och familjeomsorgen, eftersom Åbrogården behövde stängas och verksamheter flyttas,
översvämningen behövde hanteras och risken för att det ska ske igen minimeras etc. Som en del i detta
har arbetet med att stabilisera å-kanten återupptagits.
Kommunen har fått beviljat steg 2 i Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Projektbudgeten
är på 17 mkr vara 4 mkr från kommunen, främst i form av arbetstid, och 13 mkr från Vinnova och
kommunens samarbetspartners i projektet. Syftet med projektet är att möta utmaningen att allt fler
äldre behöver allt mer vård.
Intresset att flytta till Vingåkersbygden fortsätter öka. Flera tomter har sålts i Baggetorp, Marmorbyn
samt centralorten. Bara några enstaka tomter finns numera kvar i Marmorbyn och Baggetorp. Även en
etableringstomt i Breneområdet har sålts och flera intressenter har varit i kontakt med kommunen.
För tredje året i rad har våra betygsresultat höjts för årskurs 9. Detta är en effekt av ett strukturerat
arbete för att höja kvalitén i vår undervisning.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021.
Beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn togs i kommunfullmäktige i juni. Skolan ska vara
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färdigställd under 2022 och ska ersätta den äldre skolbyggnaden.
Samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola – avslutas i och med slutrapporten den 31
augusti 2021. En överenskommelse om att ingå i en ny samverkansperiod med Skolverket
Socialnämnden har pga tekniska och andra problem tvingats avbryta både test av nytt brukarlarm på
särskilt boende och upphandling av nytt verksamhetssystem. Nämnden har gjort en omstart av det
centrala systemet Time Care.
Det länsgemensamma projektet Barnens Bästa i Sörmland har startats upp inom Socialnämnden.
En genomlysning av kommunens bostadsanpassning har genomförts utifrån de höga kostnader
Vingåker haft jämfört med andra kommuner. Nya rutiner har implementerats för en rättssäker process,
vilket redan lett till minskade kostnader. Bostadsanpassning är dock något som varierar mellan åren,
och rätt insatser ska främja en god levnadssituation för alla.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under stora delar av delåret utåt sett gått på lågvarv då pandemin
förhindrat kommunen att ta emot besökare. Innanför väggarna har däremot aktiviteten varit i full gång
och medarbetarna har med stor uthållighet och engagemang hittat vägar för att bedriva en alldeles
utomordentlig kultur- och fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 501 tkr i lovbidrag samt 610 tkr till lönebidrag för
ferieungdomar.
De kommunala fastighetsbolagen har genomfört en nybyggnation av lägenhetshus i Högsjö (8
lägenheter) med inflyttning under sommaren 2021.
ROT-renovering av Bondegatan 6 har pågått under året och kommer att vara färdigt under hösten.
Ombyggnation av villan på Hantverksgatan 9 till tre stycken lägenheter har färdigställts. En
nybyggnation av en stor tvättstuga för flera av husen på Gränden har färdigställts och tagits i bruk
under våren. En ombyggnation av en lokal på Vannalaplan 1 till två lägenheter har påbörjats och
beräknas vara klart senare under hösten.
Arbetet med att säkerställa eltillförseln genom reservkraftverk på Humlegården och Ekgården
fortlöper och ska vara klart under hösten, vilket även medför att hemtjänstens elbilar kommer kunna
laddas även under större strömavbrott.
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6 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för Vingåkers
kommun.
6.1

Kommunens styrmodell

Sedan 2015 har kommunen en av kommunfullmäktige beslutad styrmodell vilken tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har.
Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de olika
styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och uppföljning.
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6.2

Vision

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

6.3

Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för
alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är den naturliga
utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden består av
följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
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Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats,
där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas i arbetet och som
individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss alla, oavsett om vi är
förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare, både
internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga arbetet, vilket bidrar till ännu bättre
kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och
kan även vara en vägledning i vårt arbete för ökad framtidstro. Under 2020 och 2021 ska samtliga
verksamheter återuppta värdegrundsarbetet och redovisning ska ske till kommunstyrelsen i början av
2022.
6.4

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen redogör för de politiska prioriteringar som gäller samt den politiska
inriktningen för mandatperioden. Efter valet 2018 består den politiska majoriteten av
socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna. De tog under början av 2019 fram en
ny strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022. Den fastställdes på kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2019. I den strategiska inriktningen har fyra prioriterade områden med tillhörande
övergripande mål fastställts och de gäller från och med 2020. Se mer i avsnittet God ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning längre fram.
6.5

Uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Syftet med
uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens verksamheter och
angelägenheter bedrivs och utvecklas enligt kommunens styrdokument och beslut, och att de även
följer lagar och förordningar. Nämnderna rapporterar samlat om sin verksamhet och ekonomi till
kommunen vid tre tillfällen: efter tertial 1 (sista april), vid delårsrapporten (sista augusti) och vid
årsredovisningen.
Sedan något år har kommunstyrelsen också en formaliserad rutin där skriftliga frågor skickas till alla
organ som styrelsen har uppsiktsplikt över. Dessa organ redovisar svar på frågorna enligt ett rullande
schema fördelat över kommunstyrelsens sammanträden under året.

7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den
kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun innebär att kommunen
säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda ekonomiska
hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med
hänsyn till kommande generationer. Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande mål.
Kommunfullmäktige har inte fastställt några finansiella mål för kommunkoncernen. Utöver
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning har nämnderna i uppdrag att självständigt arbeta med
uppföljning av verksamhet och ekonomi med hjälp av egna nämndmål och indikatorer. I planeringsdirektiven för budget 2022-2024 finns flertalet uppdrag som ska redovisas till kommunstyrelsen under
hösten. Bland annat gällande framtagandet av långsiktiga ekonomiska mål för kommunen och
koncernen.
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Att bara ha fyra övergripande mål beslutade av fullmäktige ger starkare styreffekt eftersom det som
ska göras kanaliseras mot färre mål än tidigare. Hur målen ska följas upp har också varit tydligt sedan
målen beslutades, vilket minimerar oklarheter kring det. Målen är satta så att de kan gälla under en
längre tid och det är viktigt eftersom stora förändringar tar tid. Det här är första gången som
uppföljningen görs samlat för alla fyra målen. Utfallet visar på det goda arbete som har gjorts och på
viktiga resultat i delar av måluppfyllelsen. Det är samtidigt tydligt att kommunen behöver fortsätta ha
fokus på målen och uppföljningen av dem, för att åstadkomma de förändringar i Vingåker som
fullmäktige har pekat ut.
Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun.

7.1

Måluppföljning

7.1.1 Prioriterat område 1 - Ekonomi i balans

Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).
Analys
Kommunens prognostiserade resultat för år 2021 uppgår i nuläget till 6 570 tkr vilket motsvarar 1,04
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2020 motsvarade kommunens faktiska
resultat 2,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om det faktiska resultatet för 2020, det
prognostiserade resultatet för 2021 samt det budgeterade resultatet för år 2022 summeras och sätts i
relation till summan av skatteintäkter och generella statsbidrag för dessa tre år uppgår resultatet till
1,42 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta medför att målet förväntas att uppnås
under planperioden.

7.1.2 Prioriterat område 2 - Skola

Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att
deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro
Analys
Målet är delvis uppnått. Prognosen för helåret är att målet även då kommer att vara delvis uppnått.
Höjda meritvärden
Meritvärdet har höjts både i årskurs 9 och 6. Även andel elever som klarat alla mål, det vill säga har
minst betyget E i alla ämnen, har ökat liksom andelen höga betyg. På Slottsskolan 7-9 och Slottsskolan
F-6 har projektet Samverkan för bästa skola, som pågått i tre år, gett nyttiga insikter för skolledare och
personal. Från att ha tittat på yttre faktorer som orsak till låga resultat har fokus flyttats till ett
förhållningssätt som lägger ansvaret på lärarna och deras undervisning. Skolan ska skapa
förutsättningar så eleverna lyckas!
Matematik
På Slottsskolan 7-9 konstateras att ämnet matematik och svenska som andraspråk även i år har lägst
måluppfyllelse, liksom flera tidigare år. Dels har man konstaterat att de låga betygen i matematik beror
på bristande språkförmåga där det handlar om mer avancerade, matematiska resonemang men också
ett behov av att utveckla matematikundervisningen och hur stödet i matematik är utformat. En ny
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förstelärare i matematik har utsetts och har i uppdrag att inspirera och utveckla
matematikundervisningen kommande läsår.
I årskurs 6 är mönstret för svenska som andraspråk liknande, medan matematiken på vissa enheter
ligger högt eller i mitten när det gäller ämnesmeritvärde.
Språket
Lärarnas analyser pekar på att det i alla ämnen är de kunskapskrav som berör språket som eleverna har
svårt att nå. I alla ämnen finns kriterier som handlar om att samtala om, föra samtal framåt, föra enkla
resonemang, ställa fördjupande frågor mm, vilket kan bli svårt om det finns brister i svenska språket.
Brister kan finnas hos elever med annat modersmål än svenska, men också hos elever som har svenska
som modersmål. Detta indikerar att ett större fokus behöver läggas på språkutvecklande
undervisningen i alla ämnen och årskurser, vilket kommer ske nästa läsår.
Gymnasiebehörighet
Andelen elever i årskurs 9 som var behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet var i år det högsta
sedan vt-17 med 67,3 % av eleverna. Det går inte att dra stora slutsatser av en enskild elevgrupp då det
finns många faktorer som kan vara olika år från år, men vi ser ändå en trend av höjda resultat. Rektorn
på Slottsskolan 7-9 ger bilden av att lärarna uppfattat att eleverna detta år varit mer studiemotiverade,
de har haft en tydligare målbild och en bättre framtidstro än tidigare.
Trygghet
Genom enkätsvar, arbete med Trygghetsplan, antal anmälningar i våra e-tjänster samt analyser från
rektorerna kan konstateras att samtliga skolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Dock skiljer det
sig en del mellan enheterna. Vissa har kommit längre med samsyn bland personal, delaktighet bland
eleverna, vuxenledda rastaktiviteter, ingripa när något sker, kartlägga otrygga platser och med
samarbetet med vårdnadshavare. Dessa skolor har nöjdare elever, pedagoger och vårdnadshavare och
de har också färre anmälningar om kränkningar, hot och våld. Arbete med att sprida goda arbetssätt till
alla enheter kommer prioriteras läsår 21/22.

7.1.3 Prioriterat område 3 - Hållbar tillväxt

Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det
bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030
Analys
Samanställning har gjorts avseende Agenda 2030 i tjänsteutlåtanden januari till och med augusti under
2021.
Granskningen gjordes på ett stickprov av tjänsteutlåtanden från kommunstyrelsen och alla nämnder.
Samtliga mål i Agenda 2030 har funnits med i något tjänsteutlåtande, med undantag för mål 17 som
handlar om globalt partnerskap. Den vanligaste kommentaren om respektive mål har handlat om hur
det politiska beslutet bidrar till målet, men det finns också exempel där det i stället står att beslutet
motverkar målet. Några tjänsteutlåtanden har använt mallen, men inte kommenterat något om Agenda
2030. Dessa utlåtanden har räknats som granskade.
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Målet är uppfyllt för perioden och väntas även uppnås för hela år 2021.

7.1.4 Prioriterat område 4 - Landsbygdsutveckling

Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är
hög, inklusive tillgången till kommunal service
Analys
Kommunens satsning på Landsbygdsutveckling fortsätter utifrån Utvecklingsstrategin för
Vingåkersbygden 2018-2023. Genom arbetet med de lokala utvecklingsplanerna, har den lokala
förankringen stärkts och utvecklingsgrupperna upplever att landsbygdsfrågorna fått större erkännande
och att kommunen lyssnar mer på ortsbor. Då tidigare utvärdering visat att våra yngre medborgare har
relativt lite inflytande i den politiska processen, har ett ungdomsråd inrättats.
De senaste årens satsningar har kunnat genomföras med hjälp av de medel Vingåker fått till del inom
satsningen på 30 socioekonomiskt eftersatta kommuner. Glädjande är också att Vingåkers kommun
beviljats medel ur Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. Tillsammans med ett flertal
externa aktörer och medfinansiärer kommer projektet ”Digitalt- socialt ekosystem för smart
landsbygdsutveckling” genomföras under kommande år, med en projektbudget på 17,4 mkr. Projektet
kommer skapa goda förutsättningar för vårt fortsatta utvecklingsarbete kring smart
landsbygdsutveckling och för att nå visionen att bli Sveriges smartaste landsbygd. Projektet berör tre
delar; Hemtjänst, Ett hälsosamt åldrande samt Välfärdsporten. Med hjälp av digitalisering IoT
(Internet of Things) vill Vingåkers kommun arbeta med att effektivisera hemtjänsten för att möjliggöra
mer kvalitativ tid för brukaren.
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Även inom skolan har satsningar på landsbygdsutveckling genomförts under året. Medel från
Skolverket för likvärdig undervisning har använts för att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma
utbud som skolorna i tätorten. Till exempel moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Den digitala utvecklingen som tvingats fram under pandemin har gjort att landsbygdsförskolor och
skolor enklare kan delta i utvecklingsmöten och samarbeten utan extra tid för resor och arbete pågår
för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar.
Prognosen för måluppfyllelsen för helåret förväntas innebära att målet uppnås.

7.2

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela
kommunen. Som utgångspunkt finns riktlinjer för intern kontroll som gäller kommunen och i
tillämpliga delar även de kommunala fastighetsbolagen. Riktlinjerna är antagna av kommunstyrelsen.
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är också ett sätt
för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. De flesta risker som kontrolleras eller åtgärdas som
en naturlig del i verksamheternas processer. Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från
nämndernas och de kommunala bolagens återrapportering, utvärdera kommunens samlade interna
kontroll och bedöma om det behöver beslutas om åtgärder.
På senare år har kommunen höjt ambitionen i internkontrollen. Numera beslutar kommunstyrelsen i
slutet av året vad som skulle kunna kallas en grundläggande internkontrollplan inför nästkommande
år. I den framgår också vilka kontroller som styrelsen bestämmer ska genomföras i samtliga nämnder.
Utöver detta grundläggande beslut är avsikten att kommunstyrelsen löpande under året ska fatta beslut
om enskilda internkontroller när anledning uppstår att göra det, till exempel i samband med beredning
eller inför beslut av något ärende på styrelsens dagordning.

7.3

Utvärdering av ekonomisk ställning

Totalt redovisar nämnderna en negativ budgetavvikelse på 1 873 tkr per den sista augusti.
Årsprognosen innebär i nuläget att en negativ avvikelse på 15 321 tkr förväntas uppstå vid årets slut.
Jämfört med vad som redovisades i samband med den ekonomiska uppföljningen för perioden januari
till och med april är detta en försämring med 1,4 mkr. Kommunstyrelsens försämrade prognos hänger
samman med kostnader på 1,0 mkr som uppstått i samband med översvämningen som inträffade i
början av sommaren.
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Socialnämndens försämrade prognos hänger främst samman med fler placeringar samt fler ärenden
inom personlig assistans. Den förbättrade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden beror bland annat
på ökade intäkter kopplat till fler bygglovsärenden.

tkr

Nettoavvikelse
210831

Kommunstyrelsen

Föregående
prognos (tertial 1)

Prognos 211231

1 445

-3 550

-2 550

Samhällsbyggnadsnämnden

849

0

-800

Kultur- och fritidsnämnden

-750

-900

-300

Barn- och utbildningsnämnden

-2 370

-6 009

-7 644

Socialnämnden

-1 047

-4 862

-2 540

Totalt nämnderna

-1 873

-15 321

-13 834

Finansen

14 027

15 691

14 500

-699

0

0

11 455

370

666

Pågående investeringar
Totalt kommunen

Nedan kommenteras respektive nämnds nettoavvikelse jämfört med budget samt årsprognos.
Kommunstyrelsen
Utfallet efter åtta månader + 1 445 tkr men prognosen på helår - 3 550 tkr. Det beror främst på att
Mat & Måltider har både minskade intäkter och ökade utgifter och att översvämningarna i våras
kostade ca 1 000 tkr. Dessutom ligger inom kommunstyrelsen 1 200 tkr avsatt utöver budget för
projektet att öka kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska försörjningsstödet. De
kostnadsminskningar som det projektet förväntas ge ligger inom socialnämnden.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med åtgärder som syftar till att året ekonomiskt ska klaras av inom
de ekonomiska ramarna. Det finns till exempel en del poster som inte är utnyttjade ännu och som
skulle kunna användas för att möta en del av det prognostiserade underskottet.
Barn- och utbildningsnämnden
Utfallet efter åtta månader -2 370 tkr med en årsprognos på -6 009 tkr. Till och med augusti visar
barn- och utbildningsnämnden ett negativt utfall jämfört med budget på -2 370 tkr. En del av
periodens underskott tillskrivs särskolan med -1 436 tkr. Tre av enheterna har ett minusresultat för
perioden med totalt -3 798 tkr på grund av för höga personalkostnader. Flera enheter gick in i 2021
med för höga personalkostnader och åtgärder har inte kunnat genomföras förrän till hösten, då
personal är anställd per läsår. Flera av enheterna har minskat på personal till hösten medan andra inte
kunnat göra det på grund av många elever med omfattande stödbehov, lokaler som kräver fler vuxna
för att tillgodose trygghet och fler behöriga lärare, vilket medför en högre personalkostnad.
Kostnader för köp av huvudverksamhet och skolskjuts är dyrare än budgeterat. Förskolan visar ett
positivt resultat med 1 245 tkr, vilket är en följd av coronapandemin med färre barn inskrivna i
förskolan och återhållsamhet med vikarier. Även gymnasieskolan visar ett positivt resultat för
perioden med 1 066 tkr. Vi tror dock att vi har något fler elever i höst jämfört med i våras, vilket
kommer äta upp överskottet. Faktiskt antal elever vet vi i slutet av september.
Prognos på helår för barn- och utbildningsnämnden uppgår till -6 009 tkr jämfört med budget.
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Socialnämnden
Utfallet efter åtta månader -1 047 tkr med prognosen på helår -4 862 tkr. Socialnämndens
prognos ligger i linje med det underskott nämnden har inbyggt i årets budget, cirka 4,8 mkr. Det
kommer de kommande åren att växa mycket snabbt. Hemtjänsten har fortsatt en sjunkande omfattning
i spåren av pandemin. Trycket på särskilt boende är mycket högt för närvarande med ett antal ärenden
där det riskeras viten för en utförda beslut inom några månader. Totalt sett är äldreomsorgens prognos
ett plusresultat på knappt 5,2 mkr. Funktionshinderomsorgens prognos är ett underskott på 3,5 mkr på
grund av nya ärenden inom personlig assistans samt en fortsatt ökning av brukare med daglig
verksamhet. Försörjningsstödet har en mycket positiv utveckling och kostnadsläget är 4-5 mkr lägre än
året innan. Däremot har kostnaderna för placeringar, framför allt för barn och unga ökat kraftigt och
prognosen är totalt ett underskott på cirka 2 mkr. Socialnämnden har under perioden fått statsbidrag
med 3,7 mkr för kostnader som återsökts och härrör till 2020 till följd av sjukdomen covid-19.
Samhällsbyggnadsnämnden
Utfallet efter åtta månader + 849 tkr och prognosen på helår 0 tkr.
Antalet bygglovsärenden har under perioden ökat och gett högre intäkter vilket ger en positiv
avvikelse. Inom miljö är personalkostnaderna lägre på grund av föräldraledighet och vakanser.
Bostadsanpassningen pekar på ett mindre underskott. Sammantaget pekar prognosen på att nämnden
följer budget.
Kultur- och fritidsnämnden
Utfallet efter åtta månader - 750 tkr och prognosen på helår - 900 tkr. I utfallet återfinns
minskade intäkter, inom bland annat badhuset och Säfstaholms slott på grund av pandemin. Men då
badhuset varit öppet under sommaren och man har hållit igen på utgifterna är prognosen god.
Säfstaholms slott var fram till 18 juni stängt och att arbeta in ett nytt varumärke som Säfstaholms slott
med ny inriktning och en bredare målgrupp tar tid. Inom fritidsgården har nämnden till sista augusti
betalat dubbla hyror, både för den nya och den gamla fritidsgården.

7.4

Ekonomisk analys

Det som redovisas i detta avsnitt avser främst kommunens egen ekonomi om inget annat anges.
Periodens resultat och årsprognos
För perioden januari till och med augusti 2021 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på 12 154 tkr. Det finns pågående investeringar på 699 tkr. Det budgeterade resultatet
för perioden uppgår till 4 133 tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår till 15 588 tkr. Det
budgeterade resultatet för år 2021 uppgår till 6 200 tkr. Årsprognosen för budgetavvikelsen summerar
till 370 tkr vilket gör att prognosen för kommunens resultat uppgår till 6 570 tkr.

tkr

210831

Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, total
Pågående investeringar
Periodens/Årets resultat

Prognos 211231
4 133

6 200

12 154

370

-699

0

15 588

6 570

Det kan tyckas märkligt att periodens resultat är så väsentligt mycket högre än vad som prognostiseras
vid årets slut. Det finns, främst inom den finansiella verksamheten, engångsintäkter som
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redovisningsmässigt hör till tidigare perioder, det vill säga de har i sin helhet tillgodoförts resultatet
per den 31 augusti. Det handlar om drygt 1,0 mkr i återsökt moms för åren 2017-2020, aktieutdelning
från AB Vingåkershem på 1,5 mkr avseende 2019 samt 3,7 mkr i sjuklöneersättning kopplat till
pandemin. Vidare har den buffert som budgeterats om 5,0 mkr på finansen hittills inte nyttjats. De
prognoser som lämnats från nämnder och förvaltningar kan också vara något mer pessimistiska än vad
utfallet för perioden januari till och med augusti visar. Försiktighetsprincipen har tillämpats.
Kommunens resultat innehåller en jämförelsestörande post på 11,1 mkr, vilken avser kommunens
medfinansiering till den nya återvinningsstationen, ÅVC, som Vingåker Vatten och Avfall AB byggt.
Kostnaden har påverkat kommunens resultat och den har även påverkat kommunens banktillgodohavande och likviditet.
För kommunkoncernen görs i delårsrapporten inte någon sammanställd redovisning. Det som dock
kan konstateras är att årsprognoserna för samtliga bolags ekonomiska resultat är positiva. AB
Vingåkershem redovisar efter åtta månader ett resultat på +1,6 mkr och en årsprognos på cirka
+2,7 mkr, vilket är i enlighet med budget. Bolaget redovisar att de under året följt budget för intäkter,
drift och underhåll. Vingåkers Kommunfastigheter AB redovisar ett resultat i delårsrapporten på
+6,3 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 816 tkr för samma period. Det stora överskottet
förklaras av att budgeterade underhållskostnader kommer att till stor del överskjutas till nästa år då de
kommer att ingå i större projekt. Viss vakans på personalsidan bidrar till överskottet. Vingåker Vatten
och Avfall AB redovisar ett resultat på 1,5 mkr per sista augusti, varav 0,9 mkr på VA och 0,6 mkr på
renhållning. Prognosen för helåret är att budgeterade resultat uppnås.
Kommande år finns ett stort investerings- och upplåningsbehov i flera av kommunens bolag som
kommunkoncernen gemensamt behöver hantera inför kommande planperiod.
Låneskuld
Låneskulden i koncernen uppgår till drygt 758 mkr per 31 augusti och merparten av lånen finns hos
Vingåkers Kommunfastigheter AB, knappt 447 mkr. Vingåkers kommun har ingen egen låneskuld.
Däremot finns fullmäktigebeslut på några investeringar som kan komma att finansieras genom lån. De
kommunala bolagens låneskuld tryggas genom kommunal borgen. Borgensramarna har ökat de
senaste åren i takt med ökade investeringsbehov i de kommunala bolagen. Under slutet av 2020
genomfördes en gemensam workshop där representanter från kommunen, de kommunala bolagen och
Kommuninvest tillsammans belyste kommunens upplåningsutrymme och kommande investerings- och
upplåningsbehov i koncernen.
Kommunkoncernen har en kontokredit på 20 mkr. Saldot är i nuläget positivt, vilket innebär att
krediten inte nyttjas.
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Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill
säga de har inte finansierats med lån. Soliditeten uttrycker kommunens finansiella styrka på lång sikt.
Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas förändring. Kommunens
soliditet per 31 augusti uppgick till 42 procent, vilket är oförändrat jämfört med år 2020 vid samma
tidpunkt. Enligt nu gällande redovisningsprinciper beräknas soliditetsmåttet exklusive den del av
pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelser. Räknas även ansvarsförbindelsen in
blir kommunens soliditet negativ, -6 procent som är en förbättring jämfört med samma period
föregående år då den uppgick till -9 procent.

Likviditet
Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Kommunen behöver likvida medel för
att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar samt för att ge viss säkerhet vid oväntade
händelser. Kommunens likviditet är god. Kommunens likvida medel uppgick per 31 augusti till
68 mkr. De negativa resultat som kommunen redovisade åren 2018 och 2019 påverkade likviditeten
negativt.
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Kommungemensamma poster - Finansen
Inom den finansiella verksamheten redovisas sådant som är kommungemensamma intäkter och
kostnader. Det gäller bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader och kostnader för försäkringar och eventuella räntor.
Skatter och statsbidrag
Kommunens preliminära medel för 2021 från kommunalskatt förväntas på årsbasis enligt SKRs
augustiprognos (cirkulär 21:31) medföra totalt 1 469 tkr högre intäkter än budgeterat. Justeringen av
slutavräkning av kommunalskattemedel för 2020 förväntas i nuläget innebära en intäkt på 1 797 tkr
och den preliminära slutavräkningen för kommunalskatt för 2021 förväntas innebära en intäkt på
6 911 tkr, vilket är 10 132 tkr bättre än budgeterat. Fastighetsavgiften prognostiseras ge ett negativ
utfall med 1 159 tkr lägre intäkter än budgeterat. De generella statsbidragen genom inkomstutjämning,
kostnadsutjämning och regleringsbidrag förväntas totalt medföra ett bättre utfall än budgeterat med1
556 tkr. Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande innebär att kommunen erhåller 1 978 tkr,
vilket är i enlighet med budgeterat. När det gäller LSS-utjämningen uppgår kommunens bidrag till
4 807 tkr, vilket är 79 tkr sämre än budgeterat. Totalt innebär samtliga dessa poster att årsprognosen
för skatteintäkter och generella statsbidrag innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på
13 716 tkr.
Kommunalskatt och generella statsbidrag 2021

Utfall, tkr

Budget, tkr

Avvikelse, tk
r

Intäkter
Kommunalskatt, preliminära medel

394 221

392 752

1 469

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2020

1 797

0

1 797

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2021

6 911

-3 221

10 132

23 882

25 041

-1 159

Inkomstutjämning

143 043

141 529

1 514

Kostnadsutjämning

29 738

29 748

-10

Regleringspost

27 213

27 161

52

Flyktingmedel

1 978

1 978

0

LSS-utjämning

4 807

4 886

-79

633 590

619 874

13 716

0

0

0

633 590

619 874

13 716

Kommunal fastighetsavgift

Summa intäkter
Summa kostnader
Totalt
*uppgifter hämtade från SKR´s cirkulär 21:31

Pensioner
Det nya pensionsavtalet AKAP-KL (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) gäller för arbetstagare
födda 1986 eller senare. De som är födda 1985 eller tidigare berörs även fortsättningsvis av det gamla
pensionsavtalet KAP-KL (kollektivavtalad pension). Beräkningar och prognoser som gäller de totala
förpliktelserna för pensioner kommer från KPA, som är kommunens pensionsadministratör sedan 1
oktober 2019. Inför delårsrapporten har kommunen erhållit en uppdaterad prognos som medför att
kommunen behöver ta höjd för högre pensionskostnader framöver bland annat beroende på nationellt
förändrade livslängdsantaganden. När individer som varit anställda i kommunen förväntas leva längre
medför det att kommunen bär ansvaret för att pension betalas ut under en längre tid än tidigare antaget.
Detta gör att kommunens pensionsskuld ökar. Följande tabell visar kommunens prognos för 2021
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avseende de samlade pensionsförpliktelserna. Totalt uppgår dessa till 176,4 mkr. Det är framförallt
avsättningen till pensioner inklusive särskild löneskatt som har ökat jämfört med tidigare. Denna post
redovisas som en skuld i balansräkningen och ökningen av skulden har medfört en kostnad som
påverkar kommunens resultat. Utanför balansräkningen redovisas ansvarsförbindelsen för pensioner
samt särskild löneskatt på densamma. Ansvarsförbindelsen är också en skuld och uppgår i prognosen
för 2021 till totalt 158,0 mkr inklusive särskild löneskatt.

Pensionsförpliktelse

2021, prel

Total pensionsförpliktelse enl balansräkningen, tkr

2020

176 438

175 797

18 409

13 441

varav Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt, tkr

158 029

162 356

Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsförsäkring, tkr

63 438

63 438

0

0

239 876

239 235

varav Avsättning inkl särskild löneskatt, tkr

Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsstiftelse, tkr
SUMMA Pensionsförpliktelse
Förvaltade pensionsmedel

2021, prel

Totalt pensionsförsäkringskapital, tkr

2020

43 939

43 939

1 285

831

Totalt kapital, pensionsstiftelse, tkr

0

0

Finansiella placeringar, tkr

0

0

43 939

43 939

varav överskottsmedel, tkr

SUMMA Förvaltade pensionsmedel, tkr
Finansiering

2021, prel

Återlånade medel, tkr *

2020

195 937

195 295

18

18

Konsolideringsgrad% **

*Återlånade medel är skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel.
**Konsolideringsgraden är andelen pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring eller egna
förvaltade pensionsmedel.

De resultatpåverkande posterna för pensionskostnader beräknas för 2021 enligt KPAs prognos uppgå
till 35,2 mkr, se följande tabell. Det är cirka 4,7 mkr lägre än 2020. Prognosen för kommunens
pensionskostnader grundar sig på att de anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Möjlighet
finns att gå före 65 år eller att arbeta kvar som längst till 67 år. Hur de anställda väljer att göra
påverkar kommunens kostnad.
Pensionskostnader, tkr

2021, prel

Årets utbetalda pensioner

2020
8 848

9 023

104

356

4 684

9 839

13 328

11 487

Särskild löneskatt

6 850

7 726

Förändring avsättn pensioner

1 374

1 496

35 188

39 927

Ränta på pensionsmedel
Försäkring pensionsskuld
Avgiftsbestämd ålderspension

Summa pensionskostnad, tkr
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Investeringar 2021-08-31
Inom kommunkoncernen pågår flera större investeringsprojekt. I Vingåker Vatten och Avfall ABs regi
är den nya återvinningscentralen vid Vik i det närmaste klar och kommer att invigas under tidig höst.
Anläggningen kommer att förberedas för att självinpasseringssystem ska vara möjligt i framtiden
genom att anpassa staket, grindar, kanalisering samt master för belysning och kameraövervakning. AB
Vingåkershem har under delåret färdigställt nybyggnation av hyreslägenheter I Högsjö med inflyttning
under sommaren. För Vingåkers Kommunfastigheter ABs del finns två fullmäktigebeslut gällande
nybyggnation, dels en ny förskola som ska ersätta Grändens och Södergårdens förskolor och dels
nybyggnation av skolbyggnad i Marmorbyn.
Kommunens investeringar har per 31 augusti uppgått till 5 769 tkr. Årsbudgeten uppgår till 15 358 tkr
inklusive tilläggsanslag till socialnämnden. Det är främst investeringar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde som har genomförts, bland annat investeringar i lekplatser samt data- och
digitaliseringsinvesteringar. Socialnämnden har beviljats extra investeringsmedel under 2021 med
500 tkr för brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt verksamhetssystem. Utöver det har
kommunfullmäktige beslutat att socialnämnden fick ta med sig 1 598 tkr från år 2020 avseende
kvarstående investeringar gällande teknik inom vården. Totalt har socialnämnden därför 5 108 tkr till
investeringar under 2021. Hittills har endast 81 tkr nyttjats. Den stora upphandlingen av
verksamhetssystem avbröts av Katrineholms kommun och Vingåker kommer därför under hösten att
återstarta en upphandling själva.

Nämnd

Beslut

Totalbelopp
budget, tkr

Utfall
20210831, tk
r

Återstår, tkr

Kommunstyrelsen

KF § 118, 2020-11-23

9 145

5 370

3 775

Kultur och fritidsnämnden

KF § 118, 2020-11-23

185

26

159

Samhällsbyggnadsnämnden

KF § 118, 2020-11-23

320

288

32

Barn- och
utbildningsnämnden

KF § 118, 2020-11-23

600

4

596

Socialnämnden*

KF § 118, 2020-11-23, §
23, 2021-04-19

5 108

81

5 027

SUMMA UTGIFTER, tkr

15 358

5 769

9 589

Investeringsutrymme, tkr

11 760

* Inkl tilläggsanslag
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Av tabellen nedan framgår specifikation av investeringarna ovan per nämnd:
Nämnd

Totalbelopp budget
2021, tkr

Utfall 210831, tkr

Återstår, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Datorer till förtroendevalda

406

398

8

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

18

682

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Digidel-center mm

600

0

600

Dagvattendikning,

500

257

243

Datainvestering

600

997

-397

Digitalisering skolan

1 400

675

725

Digitala vägskyltar

1 450

0

1450

Digitalisering, Kommunikationsenheten

350

55

295

Inventarier, konferenser, slottet mm

120

62

58

Lokala utvecklingsplaner kommunen

140

0

140

Tekniskas område (maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

126

2 724

Parker & rekreationsområden (lek, bad, park
& utsmyckning

2 250

2011

239

Trygghetsvandringar

200

0

200

Kök och restauranger

150

0

150

Utrustning sport- och gymnastiksalar, PA

100

72

28

0

699

-699

-2 671

0

-2671

9 145

5 370

3 775

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

26

159

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

288

32

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

4

596

5108

81

5027

15 358

5 769

9 589

Infrastruktur Brene
Budgetbesparing KS investeringar
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

SOCIALNÄMNDEN
TOTALT KOMMUNEN

Investeringar synnerliga skäl
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2020 och 2021 beslutat om investeringar
med synnerliga skäl. Det vill säga att dessa investeringar, vid behov, får finansieras med lån. För att
vara en investering som tas upp med synnerliga skäl ska det handla om en engångsinvestering med
större belopp. Nedan framgår de investeringar som kommunfullmäktige anser ska genomföras med
synnerliga skäl under perioden 2021-2024. I tabellen finns också Slottsskoleprojektet kvar, beslut från
kommunfullmäktige 2017, eftersom det projektet blev klart under början av 2021 i och med de sista
inventarieinköpen till den nya fritidsgården. Projektet avslutas och kommer därmed medföra att drygt
3,5 mkr återstår av ursprunglig budget.
Per den sista augusti har knappt 2,3 mkr nyttjats av investeringar med synnerliga skäl och avser i
princip enbart extra asfaltering enligt plan. I nuläget har ingen nyupplåning genomförts.
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KF

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, t
kr

Utfall 20162020, tkr

Utfall 2021
(augusti), tkr

Återstår, tkr

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

9 241

42

3 517

§ 118 den
23/11-2020

Extra asfaltering
(3228 tkr per år, under 4
år)

12 914

0

2 088

10 826

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

0

130

8 870

§ 57 den
21/6-21

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad Vingåkersån

17 500

0

3

17 497

52 214

9 241

2 263

40 710

SUMMA

Ekonomiska framtidsutsikter
Skatteunderlagsprognosen från SKR vilar på ett medelfristigt scenario fram till 2024 där svensk
ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av 2023. SKR skriver i sitt cirkulär 21:31 att i år återhämtar
sig såväl BNP som arbetade timmar starkt, men även 2022 räknar SKR med hög tillväxt. Jämfört med
föregående prognoser antas BNP och timmarna stiga snabbare i år. En större del av den förutspådda
konjunkturuppgången är därmed avklarad vid 2021 års utgång. De efterföljande åren blir däremot
tillväxten lägre, vilket inte minst slår på åren 2023–2024. Uppgången för sysselsättningen, efter den
djupa konjunktursvackan 2020, antas ske med fördröjning. Speciellt antalet sysselsatta bedöms öka
relativt sett långsamt, bland annat som följd av en stigande medelarbetstid. Att andelen arbetslösa nu
beräknas ligga på uthålligt högre nivåer än före pandemin, beror – förutom på den segdragna
återhämtningen för antalet sysselsatta – på att SKR nu räknar med ett högre arbetskraftsdeltagande
framöver.
Den 1 november tillträder Kommundelegationen som ska arbeta med stöd till ekonomiskt svaga
kommuner och regioner. Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk
hushållning. För detta ändamål föreslår regeringen att 250 miljoner kronor avsätts för 2021.
Regeringen beräknar också att 250 miljoner kronor per år avsätts för åren 2022–2024. Ett krav för att
kunna erhålla stöd från Kommundelegationen är att kommunens eller regionens soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen för pensioner är negativ. Vingåkers kommun är en av de kommuner som kommer
att kunna söka detta stöd. Hur formalia kring ansöknings- och beslutsprocessen ser ut är i nuläget
osäkert.
Ett nytt krisstöd till kommuner väntas föreslås i regeringens höstbudget. 88 kommuner med "särskilda
utmaningar" väntas få del av 300 miljoner kronor per år under åren 2022-2024. Vingåkers kommun
förväntas erhålla ett bidrag på 3,4 mkr.
Regeringens höstbudget (budgetpropositionen 2022) kommer inom kort och vi avvaktar för att se om
den aviserar några mer generella eller riktade statsbidrag till kommunerna.
När det gäller befolkningsunderlaget så ser situationen för Vingåkers kommun ut som i de flesta andra
kommuner. Kommunens befolkningsprognos indikerar ett ökat antal barn de närmaste åren, men
framför allt fler äldre. Samtidigt förväntas antalet personer i yrkesverksam ålder bli färre, vilket
medför att färre personer ska försörja fler. Om de byggnationsplaner som de senaste detaljplanerna för
Slottsområdet, Baggetorp, Östra Hagnäset och Gropptorp (Marmorbyn) möjliggör verkställs, kommer
kommunens befolkning att kunna öka till 9 600 personer enligt den befolkningsprognos som tagits
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fram under våren 2021. Det ställer krav på utbyggnad av den kommunala servicen. Framgångsfaktorer
är samverkan mellan kommun, bolag och privata aktörer samt att Vingåker som attraktiv ort att bo och
leva i marknadsförs. Viktigt är också det fortsatta arbetet som sker i samverkan med Skolverket Samverkan för bästa skola - för att uppnå förbättrade skolresultat.
Hittills under år 2021 har antalet kommuninvånare sjunkit från 9 144 personer vid utgången av 2020
till 9 087 personer vid utgången av juli månad. Hur detta påverkar höstens beslut om kommunplan
med budget för 2022 samt flerårsplan 2023-2024 återstår att se. Budgeten för dessa år är i nuläget
räknad utifrån en folkmängd på 9 175 personer per den 1 november i år och därefter med en årlig
ökning om 25 personer. Det betyder i så fall att kommunens folkmängd behöver öka med 88 personer
fram till 1 november. Troligen behöver befolkningstalet skrivas ned något, vilket ger lägre intäkter
från skatter och generella statsbidrag till 2022 och framåt.
Det är extra viktigt att kommunen arbetar aktivt med befolkningsprognoser framöver. SKRs
rekommendation till kommunerna är att i samband med budget för kommande år se till att det skapas
buffertar för oförutsedda kostnader. Vingåkers kommun har i budget 2021 och framåt öronmärkt
5,0 mkr i en buffert.
Befolkningsökningen ställer krav på framför allt skola och barnomsorg, men även på fler bostäder. I
kommunkoncernen har de senaste åren flertalet större investeringsprojekt genomförts. Investeringsoch upplåningsbehovet i kommunkoncernen är stort och gemensamma prioriteringar är nödvändiga
om finansiering genom upptagande av nya lån ska kunna ske. Långsiktighet och helhetsperspektiv i
planeringsförutsättningarna är en nödvändighet.
Kommunens likviditet är, trots det ekonomiska läget, fortfarande relativt god, men de senaste årens
negativa resultat och kommunens inlösen av en del av ansvarsförbindelsen för pensioner tidigare år
har påverkat likviditeten. Kommunen har i nuläget inga lån. Upplåning finns i de kommunala bolagen
med kommunal borgen.
I delårsrapporten flaggar flera av kommunens nämnder för negativa budgetavvikelser 2021 och
svårigheter att nå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har tidigare gett samtliga nämnder i
uppdrag att presentera åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022). Trots de
negativa avvikelserna för flera av nämnderna beräknas kommunens resultat ändå bli positivt för 2021,
men det innebär inte att den ekonomiska situationen är löst. Prioriteringar och tuffa beslut kommer att
krävas för att kommunens ekonomi ska komma i balans.

8 Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år uppstår ett underskott som kommunen
måste återställa inom de tre påföljande åren. Balanskravet gäller kommunens nämnd- och
förvaltningsorganisation.
Varje år ska kommunen göra en balanskravsutredning i årsredovisningen. Kommunen redovisade för
år 2020 ett positivt resultat på 12,7 mkr enligt balanskravet. 489 tkr reserverades till
resultatutjämningsreserven. Prognosen för årets resultat 2021 uppgår till +6,6 mkr och med justering
för realisationsvinster på 0,7 mkr uppgår kommunens prognostiserade balanskravsresultat till
+5,8 mkr. Resultatutjämningsreserven uppgår till 10,6 mkr. Ingen reservering för 2021 kommer att
ske.
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9 Väsentliga personalförhållanden
Antal tillsvidareanställda
Den 31 augusti 2021 var 718 personer tillsvidareanställda i kommunen. Totalt har antalet
tillsvidareanställda minskat med 11 personer sedan 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har ökat
med fyra anställningar, kommunledningsförvaltningen har minskat med en tillsvidareanställning,
socialförvaltningen har minskat med nio tillsvidareanställda och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat med tre tillsvidareanställningar. Antalet tillsvidareanställda varierar från
månad till månad, siffrorna avser exakt mätdata 31 augusti respektive år.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
2021
Barn- och utbildningsförvaltningen

2020

2019

96,38

95,98

96,39

Kommunledningsförvaltningen

100

100

100

Kultur- och
samhällbyggandsförvaltningen

95

92,85

93,09

Socialförvaltningen

93,96

92,91

93,04

Totalt

95,31

94,39

94,59

Intermittent anställda (timanställda)
Fram till 31 augusti år 2021 utfördes motsvarande 52 årsarbetare av intermittent anställda, under
samma period år 2020 var det motsvarande 63 årsarbetare.
Rekrytering och kompetensförsörjning
Under första kvartalet förbereddes kommunens deltagande på den digitala mässan Framtidsmässan,
arrangerad av Tillväxtverket. Det var första gången Vingåkers kommun deltagit i en digital mässa och
nytt digitalt mässmaterial togs fram och en arbetsgrupp planerade hur mässan skulle genomföras och
vad fokuset skulle vara. Tillsammans med representanter från verksamheterna kontaktades intressanta
studenter (främst lärare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter) och man chattade med ungefär 200
studenter. Under våren var också lärarrekryteringen i fokus och för tredje året i rad begärdes namn och
adress till nyutexaminerade lärarstudenter ut från närliggande universitet och ett vykort togs fram i
samarbete med kommunikationsenheten. Cirka 2 500 studenter fick ett direktadresserat vykort skickat
till sig och antalet behöriga lärare som sökte till de vakanta tjänsterna ökade.
För att kunna erbjuda ytterligare ett verktyg i att få en ännu mer träffsäker rekrytering har certifiering
av ett nytt arbetspsykologiskt test via Jobmatch Talent gjorts. JobMatch Talent är granskat och
certifierat av DNV-GL (ett oberoende certifieringsorgan), Det Norske Veritas, enligt EFPAs
(European Federation of Psychologists’ Association) nya bedömningsmodell.
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Tabellen nedan redovisar antal annonser publicerade för lediga tjänster i kommunen. Den innefattar
samtliga annonserade tjänster från 2021-01-01 till 2021-08-30. Tabellen redogör för antal annonserade
annonser, antal tjänster som rekryterats, annonser som är pågående och annonser som avbrutits eller
annonserats om. Den data som redovisas är uppdelad efter förvaltningarna.
Annonser

Rekryterade

Ej
rekryterad/
Annonseras
igen

Pågående

Barn- och utbildningsförvaltningen

53

35

9

9

Socialförvaltningen

70

35

26

9

Kommunledningsförvaltningen

1

1

0

0

Kultur- och
samhälsbyggnadsförvaltningen

10

6

3

1

134

77

38

19

TOTALT

Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro
I bokslutet redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda i den form som Sveriges Kommuner och
Regioner fastställt som mall. Den innefattar all sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid, det
vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka, och är uppdelad på korttidsfrånvaro (mindre än 60
dagar) och långtidsfrånvaro. Pandemin har påverkat sjukfrånvaron negativt under mars, april och delar
av maj. Exkluderas sjukfrånvaron på grund av pandemin är sjukfrånvaron något lägre än tidigare år.
Sjukfrånvaro - aktiva åtgärder
•
•
•
•

Rapporteringssystemet KIA för arbetsmiljöavvikelser har använts och avvikelser följs upp och
aktiva återfärder vidtas vid behov.
Rehabiliteringssystemet Adato är fullt ut implementerat och hjälper cheferna i såväl det
förebyggande som rehabiliterande arbetet för att förbättra arbetsmiljön och sänka
sjukfrånvaron.
Regelbundna rehabronder genomförs med chefer och HR-strateg, samtliga
sjukskrivningsärenden aktualiseras och eventuella nya åtgärder sätts in.
Kvartalsvisa uppföljningar sker mellan HR och företagshälsovård.

Sjukfrånvaro - pandemi
Under mars, april och maj år 2020 fördubblades sjukfrånvaron inom socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen på grund av pandemin. Vissa verksamheter drabbades extra hårt och hade
upp emot 40 procents sjukfrånvaro. Inom socialförvaltningen var det äldreomsorg och ung integration
som var värst drabbade av hög sjukfrånvaro. Inom barn- och utbildningsförvaltningen var det främst
Slottsskolorna och förskolan som drabbades av hög sjukfrånvaro. Kommunledningsförvaltningen och
kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under pandemin haft låg eller normal sjukfrånvaro.
Den enda verksamheten som haft en förhöjd sjukfrånvaro inom dessa förvaltningar är mat och
måltider.
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Övriga verksamheter inom dessa förvaltningar har haft relativt stora möjligheter till distansarbete,
vilket kan ha påverkat. Under 2021 har pandemin fortsatt, sjukfrånvaron har trots det återgått till
nästan "normal" nivå. De medarbetare som haft möjlighet till distansarbete har generellt haft en längre
sjukfrånvaro och de om jobbat brukarnära som haft en generellt högre sjukfrånvaro.

%

2021

Över 60 dagar

2020

2019

51,16

45,21

53,36

9,18

9,28

6,6

7,6

10,3

7,09

50- år

9,49

11,67

8,94

Kvinna

1,52

12,0

8,7

Man

1,06

6,2

4,9

8,6

10,79

7,92

-29 år
30-49 år

Kommunen

%

2021

2020

2019

Kommunledningsförvaltningen

1,65

3,07

3,98

Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

7,07

8,54

8,55

Barn- och utbildningsförvaltningen

7,77

10,16

7,60

10,65

12,87

8,56

8,60

10,79

7,92

Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, totalt

10

Förväntad utveckling

En av de största utmaningarna Vingåker - och sannolikt andra kommuner - har handlar om
yrkesstolthet. Kraven från regelverken ökar hela tiden, liksom förväntningar av andra slag. De
ekonomiska resurserna följer inte med i samma omfattning och det är svårare att effektivisera
personalintensiva tjänsteverksamheter, som de kommunala, än varuproduktion. Ökad digitalisering
kan vara en väg men det handlar om mycket stora förändringar som kommer att ta tid och under den
processen belastas medarbetarna ytterligare. Kommuner är idag utpräglade kunskapsorganisationer
som drivs framåt av medarbetarnas kompetens och yrkesstolthet. De vet hur arbetet borde göras men
upplever ofta att förutsättningarna saknas och att de därför behöver göra ett sämre arbete än de
egentligen skulle kunna och vilja. Det sliter på yrkesstoltheten, vilket kan leda till stress, frustration
och i förlängningen ökad sjukfrånvaro och/eller personalomsättning. Utmaningen för kommunen är
därför att verka för att medarbetarna känner tillfredsställelse med det de åstadkommer även om det inte
fullt ut är så mycket som de själva skulle vilja att det vore.
Inom till exempel socialnämndens område befaras glappet mellan tillgängliga ekonomiska och
personella resurser att öka betydligt kommande år.
Under våren avslutade barn- och utbildningsnämnden samarbetet med Skolverket - Samverkan för
bästa skola - efter tre år. Förbättringsarbete har genomförts inom betyg och bedömning,
individanpassad undervisning och systematiskt kvalitetsarbete. Det är en gedigen
kompetensutveckling som chefer och personal fått och kvaliteten har höjts i våra verksamheter.
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Nämnden förväntar sig fortsatt kvalitetsutveckling genom strukturerat arbete med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
De fortsatta och viktiga satsningarna på ökad digitalisering inom i stort sett samtliga verksamheter i
kommunen påverkar arbetsbelastningen för en redan ansträngd IT-verksamhet, och även inom
verksamheterna i sig.
Arbete med Val 2022 väntas komma igång under senhösten.
Efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden är fortsatt hög. I Marmorbyn och Baggetorp
börjar de lediga tomterna ta slut, varvid satsningar på nya detaljplaner bör göras i dessa områden.
Samtidigt pågår arbetet med ny översiktsplan, varvid resurserna inom fysisk planering är begränsade.
Förfrågningar från privata aktörer som önskar planlagd mark är fler än vad förvaltningens resurser
räcker till att genomföra. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya
bostadsområden för ökad inflyttning till kommunen är stor. Utmaningarna ligger i att hinna projektera
och bygga ut infrastrukturen i samma takt som efterfrågan. En snabb tillväxttakt ställer också högre
krav på övriga nämnder och de kommunala bolagen. Underdimensionerad förnyelsetakt av VA-nätet
är ett stort problem i hela riket. En utbyggnad av nätet ger ytterligare utmaningar. Med en framtid med
allt mer extremväder, behövs satsningar på dagvattenanläggningar, för att undvika översvämningar i
framtiden. Hög medfinansiering finns att söka för dessa projekt. Med samverkan och ett smart
exploateringsarbete kommer årets befolkningsökning fortsätta under många år framöver med positiva
socioekonomiska konsekvenser. Enligt konsultföretaget Statisticon, som analyserat kommunens
befolkningsutveckling räcker det att redan påbörjade planer slutförs för att Vingåker ska nå 9 600
medborgare år 2030.
Enheten Mat & Måltider står inför stora ekonomiska utmaningar och om inga ytterligare medel tillförs
kommer enheten att stå inför svåra beslut om kvalitetssänkande åtgärder.
Utifrån resultatet av bostadsanpassningsutredningen finns förhoppningen om att vissa besparingar och
effektiviseringar ska kunna göras. Då bostadsanpassningen utgår från individens behov och rättigheter
till ett fullgott liv, kommer kostnaderna dock även fortsättningsvis variera från år till år, men de bör
med de nya implementerade handläggningsrutinerna generellt hamna på en lägre nivå.
Badhuset är välbesökt och kurserna är fyllda till hösten. Fem månaders stängning detta år gör dock att
intäktsbortfallet påverkar resultatet. Badhuset anställer ingen ny badmästare och håller på så sätt nere
utgifterna. Uppdraget lyckas med stöd av timvikarier. Vid årsbokslutet kommer en mer omfattande
konsekvensbeskrivning att göras.
Biblioteket har påbörjat processen med konverteringen till det nya bibliotekssystemet Quria och
tillhörande webb Arena nova, som ska vara klart i början på december. Det innebär en stor
uppfräschning av bibliotekssystemet med bland annat en egen hemsida samt att Meröppet kommer att
installeras. Renoveringen i biblioteket ska påbörjas i början på oktober. Förhoppningsvis öppnar
biblioteket 1 november. Under vissa tider under ombyggnationen kommer biblioteket vara helt stängt.
Säfstaholms Slott kommer att fortsatt hålla öppet flera dagar i veckan men inte ha någon restaurang.
En upphandling för att få en entreprenör till restaurangen kommer att skickas ut under september
månad. En konsekvensbeskrivning av slottets verksamhet med budget kommer att presenteras på
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober.
Kommunfullmäktige har beslutat att fastighetsbolagen ska använda Stratsys och Visma
ekonomisystem. En projektbeställning är framtagen och det finns en styrgrupp. Under våren utsågs en
projektgrupp för införandet. Uppstartsmöte genomfördes i april. Vidare ska budget för projektet tas
fram och beslutas av kommunstyrelsen under hösten.
AB Vingåkershems investeringar under delåret 2021-08-31 har varit; Tvättstuga Gränden 1,6 mkr,
Nybyggnad lägenheter i Högsjö 12 mkr, ombyggnation av Hantverksgatan 9, 4,2 mkr samt
fjärrvärmeanslutning av Parkvägen 10, 15 mkr.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB har under året erhållit beslut om renovering av samt viss
nybyggnation vid Marmorbyns skola, viss renovering av Högsjö skola samt rivning och nybyggnation
av Grändens förskola. Detta kommer att göra att resultatet för 2022 bedöms kunna hamna på en
negativ nivå. Dock bedöms åren därefter hamna på en positiv nivå. Arbetet med
energieffektiviseringar kommer att fortgå liksom andra åtgärder för att kunna uppfylla de klimatmål
som finns uppsatta.
Vingåker Kraft AB ser behov av visst underhåll inom sina verksamheter, bland annat behöver bolaget
investera i förbättrat styrsystem. En solcellspark ligger på förslag att uppföras som kommer att bidra
till ökad elproduktion. Detta avvaktar dock bolaget med tills förhandsbesked kommit från
Miljöprövningsprocessen under hösten 2021. Resultatmässigt är bolaget mycket beroende av
vattenflödena och elpriserna vilket gör att det är svårt att förutse intäktsutvecklingen under kommande
år. En installation av solpanelspark skulle komma att hjälpa till att stabilisera intäkterna något.
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11

Räkenskap och tabeller

11.1 Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

Prognos
211231

Budget 211231

Verksamhetens intäkter

3

106 853

90 591

150 443

109 443

Verksamhetens kostnader

4

-509 116

-485 940

-765 351

-711 005

-11 100

0

-11 100

0

-7 439

-7 460

-12 124

-12 124

-409 702

-402 809

-627 032

-613 686

Skatteintäkter

269 219

260 662

402 929

389 531

Generella statsbidrag och
utjämning

153 774

151 882

230 660

230 342

Verksamhetens resultat

13 291

9 736

6 557

6 187

2 482

1 340

600

600

-185

-781

-587

-587

15 588

10 295

6 570

6 200

0

0

0

0

15 588

10 295

6 570

6 200

Jämförelsestörande post,
medfinansiering ÅVC
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster, netto
Periodens/Årets resultat
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11.2 Balansräkning
Balansräkning, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

5

93 265

93 115

92 157

Maskiner och inventarier

6

34 939

34 234

36 152

Värdepapper

7

75 044

73 678

75 278

Långfristiga fordringar

8

0

1 600

0

203 248

202 628

203 587

6 573

6 984

6 984

6 573

6 984

6 984

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur

9

Summa bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd

10

555

372

517

Exploateringsverksamhet

10

331

150

299

Kortfristiga fordringar

11

53 348

53 652

54 608

Kassa och bank

12

68 385

61 746

59 941

Summa omsättningstillgångar

122 618

115 921

115 365

Summa tillgångar

332 440

325 531

325 937

139 711

126 861

139 711

15 588

10 295

12 850

13

155 299

137 156

139 711

Pensioner (inkl särsk löneskatt)

14

15 982

11 372

13 441

Andra avsättningar

14

33 359

29 075

31 612

49 341

40 447

45 053

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &
SKULDER
Eget kapital, därav årets resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

15

0

0

0

Kortfristiga skulder

16

127 800

147 929

141 174

Summa skulder

127 800

147 929

141 174

Summa eget kapital, avsättningar & skulder

332 440

325 531

325 937
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Forts Balansräkning, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

Panter & ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulder eller avsättningar

129 614

132 735

130 658

Särskild löneskatt

31 444

32 202

31 698

Borgensåtagande

743 939

716 314

743 189

Hyresavtal

723 471

243 840

723 471
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11.3 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

15 588

10 295

Justering för av- och nedskrivningar

17

7 439

7 460

Justering för gjorda avsättningar

18

0

0

4 288

576

1

-1

27 317

18 329

1 260

-12 337

-70

0

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder

-13 374

-14 894

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15 132

-8 901

-7 334

-6 364

Pågående investeringar

0

0

Försäljning av materiella tillgångar

0

141

Investering i finansiella tillgångar

0

0

Försäljning av finansiella tillgångar

0

0

-7 334

-6 223

Nyupptagna lån

0

0

Amortering av skuld inkl överförda lån till bolag

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

645

2 846

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

645

2 846

8 444

-12 278

Likvida medel vid årets början

59 941

74 024

Likvida medel vid periodens slut

68 385

61 746

8 444

-12 278

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej resultatpåverkande poster

19

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

SUMMA KASSAFLÖDE
Periodens kassaflöde

Förändring av likvida medel

37

188

11.4 Nothänvisningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2019 gäller den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen,
KBRL (Lag 2018:597). Rådet för kommunal redovisning, RKR, har rollen som normgivande organ
och har till uppgift att utveckla god redovisningssed. De utarbetar rekommendationer i
redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller av större vikt och tolkar vad som är god
redovisningssed för kommuner, regioner och kommunalförbund. Dessa rekommendationer ska
kommunen följa.
Kommunens redovisning har i huvudsak skett enligt god redovisningssed - i överensstämmelse med
den nya redovisningslagen samt RKRs rekommendationer. Några av RKRs rekommendationer träder
ikraft först från och med räkenskapsåret 2020 och 2021.
Avvikelser från god redovisningssed
Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 ska komponentavskrivningar tillämpas från och med räkenskapsåret 2014. Väsentliga
skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell
anläggningstillgång måste beaktas och ska därmed skrivas av separat, så kallad
komponentavskrivning. För varje investering görs en individuell prövning.
Kommunen har infört komponentavskrivningar från och med 2018 på nya investeringar. I
ekonomisystemet hanteras detta via anläggningsregistret. Under 2018 beslutade kommunfullmäktige
om en investeringspolicy och kommunstyrelsen antog i samband med det riktlinjer för investeringar. I
bilaga till riktlinjerna finns rutin för komponentindelning. Avskrivningstiden skiljer sig mellan olika
komponenter från fem år och uppåt.
Kommunen avviker till viss del från god redovisningssed när det gäller komponentavskrivningar,
eftersom tillämpningen påbörjades först 2018 och endast avser nya investeringar från och med 2018.
De kommunala bolagen AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB har övergått till
komponentredovisning enligt K3-modellen under år 2020.
Leasing
Av RKR R5 framgår att kommunen ska klassificera leasing- samt hyresavtal som antingen
operationella eller finansiella leasingavtal och redovisa dessa enligt kriterier i rekommendationen.
Kommunen har inte tagit upp några leasingavtal i balansräkningen och avviker därför från RKRs
rekommendation. Anledningen är dels att det är ett tidskrävande arbete som behöver utredas och som
inte kunnat prioriteras samt att vi anser att vägledningen från RKR i denna fråga hittills inte varit
tillfredsställande.
Etableringsersättning
Av RKR R2 framgår att om det inte finns några villkor och restriktioner för ett bidrag eller en
kostnadsersättning, ska bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas så fort det är sannolikt att
de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Detta
betyder att etableringsersättningar, även kallat generalschablonen, ska intäktsredovisas när de uppstår.
Kommunen avviker från detta då dessa medel, enligt socialnämnden, bokförs mot balanskonto och
projekt istället för att intäktsredovisas. De används sedan för kostnadstäckning 36 månader framåt.
Dessa medel omsätts hela tiden, dock särskiljs inte medlen för vilket år de kom, och det går därmed
inte att följa en enskild betalning. Pengarna tillfaller kommunen månad 1-24, men den stora kostnaden
för försörjningsstöd kommer månad 25-36. I perioder har detta medfört att behållningen på
balanskontot varit stor, men minskar snabbt i andra perioder. Medlen planeras användas mer aktivt för
arbetsmarknadsåtgärder framöver. Av de medel som inkommit hittills i år för flyktingmottagande har
1 215 tkr gått till Viadidakt för svenska för invandrare och samhällsorientering. 3 527 tkr har använts
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till försörjningsstöd och 112 tkr härrör till barn- och utbildningsnämnden för kommunmottagna barn.
Schablonersättningar däremot ska enligt RKR R2 periodiseras: Om bidraget eller kostnadsersättningen
avser två eller flera redovisningsperioder, men det inte framgår hur mycket av bidraget eller
kostnadsersättningen som avser respektive period, ska bidraget periodiseras med jämn fördelning från
och med den tidpunkt då bidraget enligt restriktionerna får börja intäktsredovisas till och med den
tidpunkt då hela bidraget ska vara intäktsredovisat. Kommunen periodiserar dessa medel under 36
månader, vilket är i enlighet med god redovisningssed. Per 201231 fanns 24 mkr uppbokat på
balanskonto, nu i delåret 16 mkr avseende etableringsersättning och schablonersättning.
Redovisningsprinciper - så här gör kommunen
Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas då en anläggning tas i bruk, vid investeringens
färdigställande. Vad beträffar inventarier påbörjas avskrivningen vid anskaffandet. För fastigheter
tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50 och 100 år (slottet). Inventarier skrivs av på 3 år
(datorer), 5 år (datautrustning och fordon) eller 10 år. Järnvägsinvesteringen skrivs av på 25 år.
Genomsnittlig nyttjandeperiod för 2020 är 15,06 år för kommunens tillgångar.
Avsättning till deponi Avsättning av medel för framtida kostnader avseende återställande och
sluttäckning av deponi har skett i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd plan, § 85/2004 fram
till och med 2013. En ny kostnadsberäkning under 2014 indikerade att kostnaderna beräknades hamna
på cirka 16,5 mkr. Sedan tidigare hade kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av deponi, varför
resterande 4 mkr avsattes och kostnadsfördes i samband med bokslutet för 2014. Under 2015 visade
det sig att kommunens miljötillstånd för deponin gör det möjligt för kommunen att ta emot täckmassor
från externa företag. Detta genererar kommunen årliga intäkter som tillförs avsättningen. Detta medför
att avsättningen per 210831 uppgår till 33,4 mkr. Under 2019 har en ny kostnadsberäkning tagits fram
för projektet tillsammans med en projektbeställning. Frågan kommer på nytt att aktualiseras till
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige under 2021.
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärde.
Kommunen har sedan 2015 fullgjort sin medlemsinsats motsvarande 900 kronor per invånare. Under
2020 har Kommuninvest betalat tillbaka ett äldre förlagslån som vissa medlemmar haft.
Kommunfullmäktige beslutade att använda återbetalningen till utökad medlemsinsats i enlighet med
föreningsstämmans beslut. Fram till år 2024 ska respektive medlem fullgöra en medlemsinsats på
1 300 kronor per invånare för att stärka föreningens kapitalbas.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
statsbidrag med mera. I det nya anläggningsregistret från 2018 utgörs det ingående bokförda värdet
från 2017 av ett nettovärde. Det innebär att ackumulerade avskrivningar särredovisas från och med
2018 års bokförda avskrivningar.
Ansvarsförbindelse för pensioner - kommunfullmäktige beslutade 2018 om att lösa in delar av
ansvarsförbindelsen. 31,9 mkr betalades in och reducerade ansvarsförbindelsen per 181231. Detta
påverkade kommunens resultat med motsvarande jämförelsestörande kostnad år 2018. Synnerliga skäl
användes vid balanskravsutredningen. Under 2019 har kommunens kostnad för särskild löneskatt på
den inlösta delen av ansvarsförbindelsen, 7,7 mkr, bokats upp som kortfristig skuld med utbetalning
under 2020. Ansvarsförbindelsen inklusive särskild löneskatt beräknas uppgå till 158,0 mkr vid årets
slut.
Detaljplaner redovisas från och med 2020 som en driftkostnad och inte som tidigare år då de
redovisats som investeringar.
Förråd har värderats i enlighet med lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet.
Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i förskott liksom övriga hyror. Avgiften för
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barnomsorgen debiteras för innevarande månad.
Korttidsinventarier, det vill säga inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett
värde som understiger 20 tkr, har kostnadsförts direkt vid anskaffning.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i balansräkningen under rubriken Bidrag till
statlig infrastruktur. Den valda tiden för upplösning av bidrag som redovisas i balansräkningen får
uppgå till högst 25 år och upplösningen ska påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs.
Kommunen har betalat ut hela bidraget, varför upplösning har påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr
per år med start år 2013 då den första utbetalningen skedde. Kostnaden finns budgeterad.
Kostnadsräntor har periodiserats till den redovisningsperiod de tillhör.
Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell
redovisningsperiod har skuldförts och belastar periodens redovisning.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Pensionsskuld - som underlag för uppbokning av avsättning till pensioner, kortfristig skuld samt
ansvarsförbindelse för pensioner har kommunen använt delårsprognosen från KPA per 210831. Efter
genomförd upphandling bytte kommunen pensionsadministratör från Skandia till KPA per 191001.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter periodiseras inte i delårsrapporten, redovisas i
årsredovisningen som en kortfristig skuld. Saldot i balansräkningen avser 201231. Hänsyn till årets
kostnad är tagen i Finansens prognos.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2021 har periodiserats och påverkar
periodens resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (Cirkulär21:31) har använts för
periodisering av slutavräkning avseende kommunalskatt.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen. Under 2021 uppgår detta pålägg till 40,15%.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26%) har periodiserats och belastar periodens
resultat.
Säsongsvariationer och cykliska effekter påverkar periodens resultat och förekommer bland annat
inom kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter såsom slottsverksamhet och badhus
samt inom den tekniska verksamheten gällande snöröjning och grönyteskötsel. Inom socialförvaltningen avser det främst kostnader för semestervikarier under sommarperioden.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod har
fordringsförts och tillgodoräknats periodens redovisning.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
I samband med delårsrapporten görs en del uppbokningar av uppskattade eller prognostiserade
kostnader och intäkter. Försiktighetsprincipen tillämpas gällande intäkterna främst.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) styrelse har under våren beslutat om ändrade
livslängdsåtaganden i RIPS (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) efter en utredning som RIPSkommittén genomfört. De har sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar
över livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Det
innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande enligt Tryggandegrunderna
från 2007 (DUS06) till att istället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Förändrade
livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden utgör en ändring av de uppskattningar och
bedömningar som ligger till grund för redovisningen. Om livslängdsantaganden ökar medför detta att
pensionsåtagandet, skulden, också ökar. Det påverkar således både avsättningen till pensioner och
ansvarsförbindelsen för pensioner samt den särskilda löneskatten för dessa. Detta medför i sin tur att
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kommunens kostnad för utbetalda pensioner kommer att öka.
Kommunens pensionsåtaganden grundar sig i de beräkningar och prognoser som kommunen erhåller
från KPA som är kommunens pensionsadministratör sedan 1 oktober 2019. Det nya pensionsavtalet
AKAP-KL (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) gäller för arbetstagare födda 1986 eller senare.
De som är födda 1985 eller tidigare berörs även fortsättningsvis av det gamla pensionsavtalet KAP-KL
(kollektivavtalad pension). Prognosen för kommunens pensionskostnader grundar sig på att de
anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Möjlighet finns att gå före 65 år eller att arbeta kvar
som längst till 67 år. Hur de anställda väljer att göra påverkar kommunens kostnad.
Smart utbetalning – kommunfullmäktige beslutade 2018 om att lösa in delar av ansvarsförbindelsen.
31,9 mkr betalades in till Skandia i en pensionsförsäkringslösning som kallas Smart utbetalning och
reducerade ansvarsförbindelsen per 181231. Detta påverkade kommunens resultat med motsvarande
jämförelsestörande kostnad år 2018. Synnerliga skäl användes vid balanskravsutredningen. Under
2019 har kommunens kostnad för särskild löneskatt på den inlösta delen av ansvarsförbindelsen,
7,7 mkr, bokats upp som kortfristig skuld med utbetalning under 2020. Båda dessa engångskostnader
påverkade flera av kommunens ekonomiska nyckeltal negativt.
Nothänvisningar till resultaträkningen
Nothänvisningar Resultaträkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Prognos
211231

Not 3 - Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

106 853

90 591

150 443

Summa externa intäkter

106 853

90 591

150 443

Reavinst fastighetsförsäljning

0

0

0

Övrigt

0

0

0

106 853

90 591

150 443

10 429

8 167

9 826

11 137

Bidrag

75 034

59 288

Övrigt

11 565

11 999

Kostnader enligt driftredovisning och integrationsmedel

509 116

485 940

765 351

Summa externa kostnader

509 116

485 940

765 351

4 727

4 720

Lämnade bidrag

40 531

31 688

Köp av huvudverksamhet

83 627

74 675

278 513

274 891

Lokal- och markhyror

43 591

41 084

Förbrukningsinventarier

11 779

12 760

Övrigt

46 347

33 568

Summa verksamhetens intäkter
Varav:
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden

Not 4 - Verksamhetens kostnader

Varav:
Inköp anläggningstillgångar

Personalkostnad inkl pålägg
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Nothänvisningar till balansräkningen
Nothänvisningar Balansräkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

Not 5 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2021-01-01

107 136

104 239

104 239

4 532

2 222

3 103

Försäljning

0

0

-65

Utrangering

0

0

-141

Överföring

0

0

0

Summa anskaffningsvärde

111 667

106 461

107 136

Ingående ack avskrivning 2021-01-01

-14 977

-9 691

-9 691

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

-3 424

-3 513

-5 286

-18 401

-13 204

-14 977

Ingående ack nedskrivning 2021-01-01

0

0

0

Försäljning

0

-141

0

Utrangering

0

0

0

Periodens nedskrivning

0

0

0

Summa ack nedskrivning

0

-141

0

93 265

93 115

92 159

50 994

43 140

43 106

2 802

4 142

7 888

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

53 796

47 282

50 994

-14 841

-9 101

-9 066

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

-4 015

-3 947

-5 775

-18 856

-13 048

-14 841

34 939

34 234

36 152

Inköp

Periodens avskrivning
Summa ack avskrivningar

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar

Not 6 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 2021-01-01
Inköp

Summa anskaffningsvärde
Ingående ack avskrivning 2021-01-01

Periodens avskrivning
Summa ack avskrivning
Summa maskiner och inventarier
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Nothänvisningar Balansräkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

Not 7 - Värdepapper och andelar
AB Vingåkershem, 10 000 st

1 000

1 000

1 000

60 342

60 342

60 342

4 000

4 000

4 000

43

43

43

Kommentus AB, 18 st

2

2

2

Sörmlandsturism AB, 3 st

3

3

3

9 627

8 027

9 627

28

262

262

75 044

73 678

75 278

Kommuninvest Ekonomisk förening

0

1 600

0

Summa långfristig utlåning

0

1 600

0

Summa långfristiga fordringar

0

1 600

0

Citybanan

6 573

6 984

6 984

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 573

6 984

6 984

376

226

376

74

146

74

Lager KoF Böcker

105

0

68

Summa förråd

555

372

517

Exploateringsverksamhet Industri

102

-189

102

Exploateringsverksamhet Småhustomt

228

339

196

Summa exploateringsverksamhet

331

150

299

Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st*
Vingåker Vatten och Avfall AB,
Inera AB

Kommuninvest i Sverige AB, 9 156 andelar
Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB
Summa värdepapper och andelar
*Kvittningsemission genomförd i samband med fastighetsaffären.

Not 8 - Långfristiga fordringar
Långfristig utlåning

Not 9 - Bidrag till statlig infrastruktur

Not 10 - Förråd och exploateringsverksamhet
Lager Kostorganisation
Lager Bostadsanpassning
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Nothänvisningar Balansräkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

Not 11 - Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

1 838

2 105

3 951

Kundfordringar

1 836

485

2 565

Kommunalskatt, moms m m

21 609

23 268

24 485

Periodisering leverantörsfakturor

26 378

26 452

22 125

1 687

1 342

1 483

53 348

53 652

54 608

4

4

4

4 231

392

1 639

Bank

64 150

61 350

58 299

Summa kassa och bank

68 385

61 746

59 941

139 711

126 861

126 861

10 544

10 055

10 055

sociala investeringar

1 195

1 195

1 194

demografisk reserv

2 361

2 361

2 361

verksamhetsutveckling

1 908

1 908

1 908

politisk prioritering projekt

5 354

5 745

5 353

15 588

10 295

12 850

155 299

137 156

139 711

Övrigt
Summa kortfristiga fordringar

Not 12 - Kassa och bank
Kassa
Plusgiro

Not 13 - Eget kapital
Eget kapital, Ingående värde januari
varav: resultatutjämningsreserv RUR

Periodens vinst / förlust
Summa eget kapital
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Nothänvisningar Balansräkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

Not 14 - Avsättningar
Årets intjänade del (exkl löneskatt) pensioner

12 862

8 977

10 758

Särskild löneskatt

3 120

2 177

2 610

Garantipensioner

0

176

59

Särskild löneskatt garantipension

0

42

14

15 982

11 372

13 441

33 359

29 075

31 612

0

0

0

33 359

29 075

31 612

Ingående skuld

0

0

0

Nya lån

0

0

0

Amortering

0

0

0

Utgående låneskuld

0

0

0

6 076

6 450

5 481

Leverantörsskulder

28 796

32 174

29 993

Semesterlöneskuld

18 931

16 886

18 931

Individuella pensioner inkl särskild löneskatt

11 089

10 670

14 476

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

16 258

23 112

28 532

6 173

3 808

8 193

Kortfristig skuld, Socialnämndens projekt

26 481

35 375

29 136

Övrigt

13 995

19 454

6 431

127 800

147 929

141 174

Summa pensioner*
* Totalt har kommunen sedan 2002 till och med 210831 betalat
47 827 tkr i försäkringspremie. Överskottsfonden uppgår till
831 tkr
hos KPA 201231. Försäkringen i Skandia har sedan 2017 byggt
upp ett värde på överskottsfonden till 454 tkr, 201231.
Återställan deponi/soptipp
Citybanan
Summa övriga avsättningar

Not 15 - Långfristiga skulder

Not 16 - Kortfristiga skulder
Ferielöneskuld, uppehållslön, övertid och komptid

Interimsskulder

Summa kortfristiga skulder
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Nothänvisningar till kassaflödesanalysen
Nothänvisningar Kassflödesanalysen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Not 17 - Justering för av- och nedskrivningar
Avskrivningar

7 439

7 460

0

0

7 439

7 460

Pensioner

0

0

Deponin

0

0

Citybanan, indexuppräkning

0

0

Summa

0

0

Förändring semesterlöneskuld, övertidsskuld

0

0

Bokslutsjusteringar

0

0

Övrigt

1

-1

Summa

1

-1

Nedskrivningar
Summa

Not 18 - Justering för gjorda avsättningar

Not 19 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
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Driftredovisning, specifikation

För mer information om driftredovisningen se även avsnittet Utvärdering av ekonomisk ställning på
sidan 18.
Driftredovisning,
specifikation, tkr

Utfall
Kostnader
210831

Utfall
Intäkter
210831

Utfall
netto
210831

Nettobudget
210831

Nettoavvikelse
210831

Prognos
211231

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktige

883

-1

881

138

Revision

308

0

308

207

Valnämnd

16

0

16

2

Överförmyndare

1 277

-231

1 047

271

Kommunstyrelsen

1 445

-1

1 444

312

Kommunchef

5 296

-446

4 850

102

Kommunikationschef

10 535

-543

9 991

538

Ekonomichef

27 760

-1 551

26 209

679

Personalchef

5 718

-308

5 410

398

Område Upplevelse

1 304

0

1 304

238

Områdeschef Samhällsbyggnad

44 428

-25 046

19 382

-1 439

SUMMA:

98 970

-28 128

70 843

140

0

140

42

Områdeschef Samhällsbyggnad

6 421

-2 933

3 488

807

SUMMA:

6 561

-2 933

3 628

135

0

135

36

Områdeschef Kultur och fritid

14 766

-3 293

11 473

-786

SUMMA:

14 900

-3 293

11 608

72 288

1 445

-3 550

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden

4 477

849

0

KULTUR- &
FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och Fritidsnämnden

10 858

-750

-900
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Driftredovisning,
specifikation, tkr

Utfall
Kostnader
210831

Utfall
Intäkter
210831

Utfall
netto
210831

Nettobudget
210831

Nettoavvikelse
210831

Prognos
211231

BARN- &
UTBILDNINGSNÄMNDEN
BoU-nämnden

451

0

451

-451

2 988

-9 468

-6 480

7 047

Kansli

24 982

-3 720

21 262

-6 980

Förskola

14 944

-1 944

13 000

-1 957

Förskola 2

13 085

-2 949

10 136

2 260

Förskola 3

11 267

-180

11 086

942

Grundskola

81 833

-14 095

67 738

-3 233

Kulturskola

3 480

-1 307

2 173

30

Gymnasiet

40 097

-1 299

38 798

-28

SUMMA:

193 125

-34 961

158 164

638

0

638

78

Förvaltning

20 418

-6 652

13 766

-2 901

IFO

46 326

-8 771

37 555

-2 212

FHO

47 309

-13 653

33 657

-43

ÄO

97 576

-33 187

64 389

4 032

Integration

7 806

-7 806

0

0

SUMMA:

220 072

-70 068

150 005

148 957

-1 047

-4 862

TOTALT NÄMNDERNA:

533 630

-139 382

394 248

392 374

-1 873

-15 321

Finansen

-404 633

-5 903

-410 536

-396 508

14 028

SUMMA:

-404 633

-5 903

-410 536

-396 508

14 028

Förvaltningschef

155 794

-2 370

-6 009

SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden

FINANSEN

Pågående Investeringar
TOTALT KOMMUNEN:

15 691

-699
128 997

-145 285

Budgeterat resultat perioden
RESULTAT perioden/
PROGNOS

-16 288

4 133

11 454

370

4 133

6 200

15 588

6 570
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Investeringsredovisning, specifikation

För mer information om investeringsredovisningen se även avsnittet Ekonomisk analys, investeringar
2021-08-31 på sidan 25.
Totalbelopp
budget, tkr

Investeringsredovisning, specifikation, tkr

Utfall
210831, tkr

Återstår, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Datorer till förtroendevalda

406

398

8

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

18

682

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidel-center
mm

600

Dagvattendikning,

500

257

243

Datainvestering

600

997

-397

Digitalisering skolan

1 400

675

725

Digitala vägskyltar

1 450

600

1450

Digitalisering, Kommunikationsenheten

350

55

295

Inventarier, konferenser, slottet mm

120

62

58

Lokala utvecklingsplaner kommunen

140

140

Tekniskas område (maskiner, fordon & fastigheter)

2 850

126

2 724

Parker & rekreationsområden (lek, bad, park &
utsmyckning

2 250

2011

239

Trygghetsvandringar

200

200

Kök och restauranger

150

150

Utrustning sport- och gymnastiksalar, PA

100

Infrastruktur Brene
Budgetbesparing *

72

28

699

-699

-2 671

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

-2671

9 145

5 370

3 775

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

26

159

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

288

32

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

4

596

5108

81

5027

15 358

5 769

9 589

SOCIALNÄMNDEN
TOTALT KOMMUNEN
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Investeringar med synnerliga skäl
KF

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp,
tkr

Utfall 20162020, tkr

Utfall
210831, tkr

Återstår, tkr

§ 118 den
23/11-2020

Extra asfaltering
(3228 tkr per år, under 4
år)

12 914

0

2 088

10 826

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

0

130

8 870

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

9 241

42

3 517

§ 57 den
21/6-21

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad Vingåkersån

17 500

0

3

17 497

52 214

9 241

2 263

40 710

SUMMA

50

201
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Ord och begrepp

Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig
kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning
Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen (210831).
Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det egna kapitalet återfinns
även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.
Extraordinära intäkter och kostnader
Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader och utgörs av sådana poster som inte kan
betraktas som normala för verksamheten.
Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas
inom en viss verksamhet. Under 2021 uppgår den interna räntan till 1,5 procent.
Kassaflödesanalys
Visar årets tillförda och använda medel samt förändring av likvida medel.
Kapitalkostnader
Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Förfaller till betalning inom en
ettårsperiod.
Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än ett år.
Nyckeltal
Används som återkommande jämförelsetal för att åskådliggöra utvecklingen av finansiell ställning och
olika verksamheter.
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Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida medel, kortfristiga
fordringar och förråd.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Resultaträkning
Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, d v s graden av egna finansierade
tillgångar.
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Samanställning av Agenda 2030 i tjänsteutlåtanden
under 2021
Granskningen gjordes på ett stickprov av tjänsteutlåtanden från KS och alla
nämnder. Samtliga mål i agendan har funnits med i något tjänsteutlåtande, med
undantag för mål 17 som handlar om globalt partnerskap.
Nämnd
Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Antal granskade utlåtanden
10
7
6
6
8

Den vanligaste kommentaren om respektive mål har handlat om hur det politiska
beslutet bidrar till målet men det finns också exempel där det i stället står att
beslutet motverkar målet.
Några tjänsteutlåtande har använt mallen men inte kommenterat något om
Agenda 2030. Dessa utlåtanden har räknats som granskade.
14

Totalt för alla nämnder och KS

12
10
8
6
4
2
0

204

Kommunstyrelsen (10 tjänsteutlåtanden)

Mål 16 Fredliga och
inkluderande
samhällen
14%

Mål 3 God hälsa
22%

Mål 13 Bekämpa
klimatförändringar
7%
Mål 4 Utbildning
7%

Mål 11 Hållbara Städer
och samhällen
14%

Mål 5 jämställdhet
15%
Mål 9 Hållbar
industri,
innovationer
och
Mål 7 hållbar
infrastruktur…
energi
7%

Mål

Mål 6
rent
vatten
och
sanitet
för alla
7%

Antal gånger målen blev
kopplade till tjänsteutlåtanden

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God ytbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Mål 11 Hållbara Städer och samhällen
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Exempelkommentarer

1

3
1
2
1
1
1
2
1
2
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Mål 3 - Den grafiska guiden kan leda till en ökad positiv bild av Vingåkers som en
bra plats att verka och bo i.
Mål 4 - En väl fungerande kollektivtrafik ökar möjligheten för våra unga att
studera och för alla medborgare att delta i kunskapsbefrämjande fritidsaktiviteter.
Mål 5 - Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande
mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska
utveckla sin fulla potential. Därför är det ideella arbetet föreningslivet erbjuder
varje individ att utvecklas socialt, mentalt och fysiskt av stor vikt.
Mål 6 - Beslutet bidrar till målet. Vingåkers kommunal bolag arbetar med bland
annat vatten och sanitet och beslutet syftar till att bolagen ska göra det som
fullmäktige har bestämt.
Mål 11 - 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.
Barn och utbildningsnämnden (7 tjänsteutlåtanden)

Mål 16
Inkluderan
Mål 1 ingen
de och
fattigdom
Mål 11
fredliga
6%
hållbara… samhälle…
Mål 3 god hälsa
13%

Mål 10 minskad
ojämlikhet
7%

Mål 8 anständiga
arbetsvillkor
13%
Mål 4 utbildning
40%
Mål 5 jämställdhet…

2
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Mål

Antal gånger målen blev kopplade till
tjänsteutlåtanden

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 11 hållbara städer och samällen
Mål 16 Inkluderande och fredliga
samhällen

2
6
1
2
1
1
1

Exempelkommentarer
Mål 1 - Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en satsning för ökad

måluppfyllelse och ökad framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet till
arbete och egen försörjning.
Mål 3 - God arbetsmiljö för elever och personal
Mål 4 - Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett kvitto på hur de lyckas är
betygen och här ser vi en positiv trend över tid.
Mål 16 - Inkluderande institutioner är grunden för en god samhällsstyrning där
alla människor är lika inför lagen. För att detta ska vara möjligt krävs att
beslutsfattande organ har uppdaterad kunskap om aktuella lagar.

3
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Socialnämnden (6 tjänsteutlåtanden)

Mål 7 Hållbar
energi…

Mål 16
Inkluderande
och fredliga
samhällen
11%

Mål 1 ingen fattigdom
10%

Mål 2 ingen hunger
16%
Mål 8 anständiga
arbetsvillkor
10%

Mål 4 utbildning
16%
Mål 3 god hälsa
32%

Mål

Antal gånger målen blev kopplade till
tjänsteutlåtanden
2

Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 2 Ingen hunger
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 7 Hållbar energi
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 16 Inkluderande och fredliga samhällen

3
6
3
1
2
2

Exempelkommentarer:
Mål 1 - Att motverka ekonomisk utsatthet är en del av förslagen
Mål 2 - Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt bekämpa hunger
Mål 3 - Bättre upplevd kvalité på omvårdnaden leder till förbättrad hälsa hos
brukarna
Mål 4 - Tydlighet och samstämmighet i delegeringsutförandet ger en bra enhetlig
kunskap till delegerade.

4
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Mål 8 - Ersättningsmodellen försöker kombinera effektivitet med en rimlig
arbetsbelastning på personalen
Mål 16 - Förbättrat samarbete med region vid planering efter slutenvård har lett
till kraftigt sänkt vistelsetid på sjukhus efter bedömning utskrivningsklar. Patienter
återgått till nästa vårdnivå/hem oftast samma dag
Samhällsbyggnadsnämnden (6 tjänsteutlåtanden)

Mål 16 Inkluderande
och fredliga samhällen
10%

Mål 3 god hälsa
10%

Mål 15 Ekosystem och
biologisk mångfald
10%

Mål 4 utbildning
5%
Mål 5 Jämlikhet
5%
Mål 6 Rent vatten och
sanitet
5%

Mål 14 Hav och marina
resurser
10%

Mål 8 anständiga
arbetsvillkor
10%

Mål 13
Bekämpa
klimatförän…
Mål 12
Hållbar
konsumtio
n och…

Mål 9 Hållbar industri,
innovation och
infrastruktur
5%

Mål 11 hållbara städer
och samhällen
10%

Mål 10 Minska
ojämlikhet
10%

Mål

Antal gånger målen blev kopplade till
tjänsteutlåtanden

Mål 4 God utbildning för alla
Mål 5 Jämsäldhet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 9 Hållbar industri, innovation och
infrastruktur

1
1
1
2

5

1

209

Mål 10 Minska ojämlikhet
Mål 11 hållbara städer och samhällen
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16 Inkluderande och fredliga samhällen

2
2
1
1
2
2
2

Exempelkommentarer:
Mål 3 - Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande effekt för de boende i
området.
Mål 6 - Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från utsläpp av dåligt
renat avloppsvatten kan över att förorena dricksvatten
Mål 8 - 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.
Mål 9- Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får
negativa effekter för det här målet.
Kultur och fritidsnämnden (8 tjänsteutlåtanden)

Mål 16
Inkluderand
Mål 15
e och
Ekosyste
fredliga
m och… samhällen…
Mål 11 Hållbara
städer och
samhällen…

Mål 3 god hälsa
31%

Mål 10 Minska
ojämlikheten
19%
Mål 4 utbildning
13%
Mål 7 Hållbar
energi…

6

Mål 8 anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
13%
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Mål

Antal gånger målen blev kopplade till
tjänsteutlåtanden

Mål 4 God utbildning för alla
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 7 Hållbar energi
Mål 10 Minska ojämlikheten
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 15 Ekosystem och biologisk
mångfald
Mål 16 Inkluderande och fredliga
samhällen

2
2
1
3
1
1
1

Exempelkommentarer:
Mål 3 - HittaUt är ett friskvårsprojekt med syfte att uppmuntra till fysisk
aktiviteter i närområden samt öka intresset för friluftsliv.
Mål 4 - Ett besök på slottet ska inte bara ge kunskap om Vingåkers historia men
också en upplevelse och känsla av att man vill lära sig mer om det vi visar i våra
utställningar.
Mål 8 Evenemanget är kostnadsfritt
Mål 7 Installation av solceller bidrar till reducerad användning av fossilenergi.

Vilket i sin tur gör att driften av anläggningen blir mer ekologiskt hållbar.
Mål 10 - Föreninglivet är en del av demokratin och stävar efter en jämlik
fördelning

7
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Ansvarsfördelning och tidplan för delårsrapport 210831
Delårsrapport - Nya rubriker i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisningskrav på
innehåll, se sid 2 för information om vad resp. rubrik ska innehålla. Rapporten skrivs i Stratsys.
OBS! Var och en nedan ansvarar för innehållet i sina textavsnitt. Glöm inte att klarmarkera avsnitten i
Stratsys. Hör av er om ni undrar något.
Ekonomienheten 210820// Elin H och Maritha B
Rubrik

Ansvarig

Färdigt senast

1)

Kommunstyrelsens ordförande

Anneli B

16 september

2)

Översikt över verksamhetens utveckling

Elin

15 september

3)

Den kommunala koncernen

Elin

15 september

4)

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Elin

15 september

5)

Händelser av väsentlig betydelse

Ralf

15 september

6)

Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten (Kommunens styrmodell, Vision,
Värdegrund, Strategisk inriktning)

Elin

14 september

7)

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
(målavstämning kfs mål, intern kontroll, ekonomi för
helheten, ekonomisk analys mm)

Se nedan,
underrubriker
för avsnitt 7.

7.1) Måluppföljning (prognos för uppfyllelsen ska lämnas i
delåret)

Ralf

15 september

7.2) Intern kontroll (övergripande uppföljning utifrån KS
uppsiktsplikt)

Ralf

15 september

7.3) Utvärdering av ekonomisk ställning

Ekonomer

14 september

7.4) Ekonomisk analys (koncernen, kommunen, drift,
investeringar, ekonomiska nyckeltal osv)

Elin

16 september

8)

Balanskravsresultat

Elin

16 september

9)

Väsentliga personalförhållanden

Mattias

14 september

10)

Förväntad utveckling

Ralf

16 september

11)

Räkenskap och tabeller: RR, BR, KFA, nothänvisningar inkl
redovisningsprinciper, spec driftredovisning, spec
investeringar, ord och begrepp

Maritha B
Anders N – spec
investeringar

14 september

1
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Hjälptexter för information om vad textavsnitten ska innehålla, finns även inlagda för resp.
rubrik i Stratsys, hämta information från nämnder/förvaltningars/bolagens rapporter i
Stratsys:
Översikt över verksamhetens utveckling: Här redovisas väsentliga verksamhetsnyckeltal för de
senaste fem åren, t ex antal barn, elever, brukare. Uppgifterna ska sammanställas i tabellform för de
senaste fem åren med det senaste året längst till vänster. Väsentliga förändringar ska kommenteras
under tabellen.
Händelser av väsentlig betydelse: viktiga händelser av större betydelse samt beskrivning av hur
dessa har påverkat ekonomin, t ex verksamhetsförändringar, politiska beslut, demografiska
förändringar, faktorer som leder till behovsförändringar av kommunal service, stora avtal, stora
investeringar. Till detta ska konsekvensbeskrivningar och risker analyseras.
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten: kortfattad beskrivning av processen
för hur kommunens mål, budget och planer tas fram samt hur uppföljning sker. Här ska även framgå
hur den interna kontrollen är utformad. Kort beskrivning av centrala styrdokument samt upplysning
om andra förhållanden som är av betydelse för kommunens/koncernens styrning och uppföljning av
verksamheten.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning inkl underrubriker: Målavstämning för
fullmäktiges mål med tydliga slutsatser samt vid delårsrapporten en prognos för måluppfyllelsen vid
årets slut. Utvärdering och kommentarer till ekonomisk ställning, budgetavvikelser med kommentarer
till väsentliga avvikelser, årsprognos ska redovisas i samband med delårsrapport, vidtagna
åtgärder för en ekonomi i balans, investeringar osv.
Väsentliga personalförhållanden: Här ska upplysningar om kommunens/koncernens väsentliga
personalförhållanden redovisas, t ex medeltal anställda, ålders- och könsfördelning, heltid/deltid, överoch mertid, sjuklönekostnader, sjukfrånvaro, personalförsörjning, kompetensutveckling,
diskriminering, likabehandling och mångfald. Viktigt att sifforna kompletteras med en analys, får inte
bara vara konstateranden.
Förväntad utveckling: Upplysningar om kända fakta om framtiden och de förväntningar om
framtiden som berör kommunens/koncernens verksamheter. Risker och osäkerhetsfaktorer som är
förknippade med dessa förhållanden ska kommenteras, tex organisationsförändringar, förändrad
lagstiftning, investeringsbehov och satsningar.

2

213

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

222
(xx)

2021-10-11

Ks §

KS 2021/543

Näringslivsplan 2021 - 2025
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till Näringslivsplan 2021-2025
Sammanfattning av ärendet
Denna näringslivsplan är en revidering av det tidigare näringslivspolitiska programmet
för perioden 2015 – 2019. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program 2012 –
2014.
Planen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i
samverkan med befintliga strategier och planer för att skapa enhetlighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-10
Näringslivsplan 2021- 2025
Aktivitetsplan näringslivsarbetet 2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-10
Handläggare

Susanna Oom Samuelsson
0151-192 70
susanna.samuelsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/543

Näringslivsplan 2021-2025
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1.

Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till Näringslivsplan 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Denna näringslivsplan är en revidering av det tidigare näringslivspolitiska programmet
för perioden 2015 – 2019. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program 2012 –
2014.
Planen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i
samverkan med befintliga strategier och planer för att skapa enhetlighet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av näringslivsansvarig som i sin tur lagt stor vikt vid de lokala
företagens tankar och önskemål. Näringslivsrådet har varit delaktiga i framtagandet
och godkänt färdigt förslag. Förslaget har även stämts av med övriga externa aktörer
samt berörda inom kommunen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Denna näringslivsplan är en revidering av det tidigare näringslivspolitiska programmet
för perioden 2015 – 2019. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program 2012 –
2014.
Vingåker är en liten kommun där närheten mellan medborgare, företagare och
kommunen är en styrka. I Vingåker ska det vara enkelt att vara företagare vilket
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innebär att kommunen ska vara tillgänglig, effektiv och lyhörd i dialogen med
företagen. När företagen behöver kommunen måste kommunen finnas där och
fungera.
I näringslivsarbetet och framtagandet av näringslivsplanen har fokus legat på att skala
av, fokusera på några få viktiga saker och se till att dessa blir gjorda.
Arbetet och kontakten med företagen är kommunövergripande och kommunen strävar
efter att alla verksamheter ska arbeta mot ett företagsvänligt klimat.
Näringslivsenhetens uppdrag ska fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till
näringslivets utveckling och myndighetsutövning samt arbeta för att utveckla och
marknadsföra Vingåkers kommun som en attraktiv kommun för företagande.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att bifogat förslag ska godkännas.
Fokusområdena är baserade på näringslivets önskemål för att få ett bättre
företagsklimat i kommunen.
För att hålla dokumentet levande är det viktigt att kontinuerligt rapportera status på
aktivitets- och handlingsplan gentemot näringslivsråd och politik.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut innefattar inte några nya ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Näringslivsplan 2021-2025
Aktivitetsplan näringslivsarbetet 2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Ett välmående näringsliv och ett bra
företagsklimat bidrar till en ekonomi i balans.

Ett välmående näringsliv och ett bra
företagsklimat bidrar till framtidstro för våra
barn.

Ett välmående näringsliv och ett bra
företagsklimat bidrar till
landsbygdsutveckling.

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.

Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.
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Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.

Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.
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Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Ett bra företagsklimat bidrar till detta mål.

"[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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Näringslivsplan

”I Vingåker är det ingen risk att försvinna i mängden.
Vi går framåt tillsammans.”
Thorslundkagge
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Näringslivsarbetet i Vingåkers kommun
Vingåkers kommun har idag ett näringsliv som erbjuder ett rikt utbud och god service till
medborgare, besökare och företag. Det finns idag ca 600 registrerade företag i kommunen. Dessa
företag genererar närmre 2000 arbetstillfällen och utgör en viktig bas för försörjning, tillväxt och
skatteintäkter. Ett tjugotal företag har fler än 20 anställda men merparten är få- och enmansbolag.
Jordbruk, bygg, handel, vård och omsorg samt tillverkning står för den största delen av kommunens
näringsliv, även ur ett sysselsättningsperspektiv. Varje år startar omkring 35 nya företag i
kommunen.
Vingåker är en liten kommun där närheten mellan medborgare, företagare och kommunen är en
styrka. I Vingåker ska det vara enkelt att vara företagare vilket innebär att vi ska vara tillgängliga,
effektiva och lyhörda i vår dialog med företagen. När företagen behöver kommunen måste
kommunen finnas där och fungera.
I vårt näringslivsarbete har vi valt att skala av och fokusera på några få viktiga saker och se till att
dessa blir gjorda. Att ta till oss av konstruktiv kritik och förbättringsförslag är en del av arbetet att
utvärdera hur vi gör saker. Vi vill ständigt bli bättre.

Det ska vara enkelt och inbjudande att starta och driva
företag i Vingåkersbygden
Denna näringslivsplan är en revidering av det tidigare näringslivspolitiska programmet för perioden
2015 – 2019. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program 2012 – 2014.
Planen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i samverkan
med befintliga strategier och planer för att skapa enhetlighet.
Arbetet och kontakten med våra företag är kommunövergripande och vi strävar efter att alla
verksamheter inom kommunen ska arbeta mot ett företagsvänligt klimat. Näringslivsenhetens
uppdrag ska fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling och
myndighetsutövning samt arbeta för att utveckla och marknadsföra Vingåkers kommun som en
attraktiv kommun för företagande.
I framtagandet av denna näringslivsplan har vi lagt stort fokus på att lyssna på näringslivet.
Företagens åsikter och önskemål har sammanställts och sedan vävts samman med övrigt insamlat
material. Detta har i sin tur bearbetats med övriga samarbetsaktörer, olika verksamheter inom
kommunen samt politiken. Resultatet har blivit fyra fokusområden som ska bana väg för kommunens
fortsatta näringslivsarbete. Fyra fokusområden med en väldigt tydlig röd tråd.
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Fyra fokusområden och ett leende

Samverkan
Vi ska sträva efter en ökad samverkan inom och mellan kommunen, näringslivet och övriga aktörer.

Marknadsföring
Tillsammans ska vi arbeta med att framhäva befintligt näringsliv men också marknadsföra orten för
möjliga nyetableringar.

Information
I Vingåker ska det vara enkelt att bedriva sin verksamhet och vi ska vara tillgängliga, effektiva och
lyhörda i vår dialog med företagen.

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

SMILE
Smile är den röda tråden i vårt näringslivsarbete. Bemötandet, attityden och servicekänslan är a och
o. Vi strävar efter att vara lösningsorienterade med en företagsvänlig inställning.
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Syfte






Skapa en ökad gemenskap och samverkan kopplad till Vingåkers näringsliv
Få Vingåkers näringsliv att växa såväl med befintligt näringsliv som med nyetableringar
Informera, förenkla och återkoppla regelbundet till näringslivet
Stärka den lokala ekonomin
Sträva efter en företagsvänlig inställning i alla kommunens led.

Mål
Det övergripande målet är arbeta med att ständigt förbättra företagsklimatet i kommunen.
Kommunen ska årligen
 Ta fram en med företagen överenskommen 5-punktsplan
 Mäta vårt bemötande och stäva efter ständig utveckling
Under respektive fokusområde finns ett antal delmål liksom en aktivitetsplan som är kopplad till
dessa. Observera att detta är utdrag ur ett arbetsdokument som finns bifogat och som kommer att
ändras över tiden.

Uppföljning
Aktivitetsplanen ska följas upp löpande av näringslivsansvarig och årligen redovisas för
kommunstyrelsen.
Uppföljning ska redovisas på kommunens hemsida
Aktuell status inom respektive område redovisas löpande för berörda verksamheter inom
kommunen samt för näringslivsrådet.
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Fokusområde 1:

Samverkan

Medborgare, näringsliv och kommun är gemensamt goda ambassadörer som finner lösningar som
säkerställer vår gemensamma framtid. Tillsammans ansvarar vi för att driva Vingåkersbygden framåt.
Lokalt arbetar vi för att, tillsammans med företagen, åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra
Vingåkers kommun attraktiv för företagare. Internt arbetar vi aktivt över verksamhetsgränserna och i
olika grupperingar träffas vi som har med företag att göra för att diskutera aktuella utmaningar och
frågeställningar.
Vingåkers kommun ska vara öppna och generösa när företag vill samverka på olika sätt. Kommunens
ska möjliggöra för övriga aktörer att nå ut till Vingåkers näringsliv samt samarbeta i relevanta
regionala och nationella sammanhang
Syfte: Skapa en ökad gemenskap och samverkan kopplad till Vingåkers näringsliv

Aktivitetsplan

Delmål

Företagsfrukost 2 ggr/år

Stärka dialog

Branschmöten 2 ggr/år, gärna i samverkan med andra
aktörer

Stärka dialog

Möten med näringslivsrådet 4 ggr/år

Stärka dialog

”En väg in”

Arbeta för god samsyn internt som externt

Projekt Kompetensförsörjning näringsliv

Vara aktiva kring arbetsmarknad och
kompetensförsörjning

Starta eget-utbildningar

Stimulera entreprenörskap

Event Brottslighet i Vingåkers Näringsliv

Samverka gällande brottslighet

Ung företagsamhet

Samverkan mellan skola/näringsliv

Stimulera till samarbeten mellan bygdens dragplåster

Samverka med besöksnäringsföretag
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Fokusområde 2:

Marknadsföring

Genom att hylla och lyfta befintligt näringsliv bygger vi en lokal stolthet. Vi skapar en framtidstro för
våra barn och ungdomar samt stimulerar till företagande. Det är viktigt att uppmärksamma när det
händer positiva saker ibland Vingåkers företag vilket motiverar andra.
Vi vill att Vingåker ska vara en attraktiv plats att besöka, verka och bo på samt ett eftertraktat val för
etableringar. Vi behöver också planera för och marknadsföra vår ort för potentiella nyetableringar.

Syfte: Få Vingåkers näringsliv att växa såväl med befintligt näringsliv som med nyetableringar

Aktivitetsplan

Delmål

Få med näringslivsperspektivet i ÖP-arbetet

Vara aktiva i planeringen av mark för
företagsetableringar

Nya skyltar för ledig etableringsbar mark

Marknadsföra mark, lokaler och tomter

Medverka i utnämningen av Årets Företagare och Årets
Stöttepelare

Lyfta fram lokala ambassadörer

Centrumutveckling/ fysisk miljö

Arbeta med att snygga till utvalda delar av Vingåker
för att stimulera till rörelse och stärka ortens
varumärke

Samla in och sammanställa önskemål om ny verksamhet

Kontinuerligt bearbeta potentiella företag för
nyetableringar

Annonsera i Lokalguiden

Delta i lämpliga sammanhang för att marknadsföra
kommunen

Stimulera till rörelse mellan bygdens besöksmål

Arbeta med att stärka orten för besöksnäringen
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Fokusområde 3:

Information

Vi värdesätter den nära dialogen och kommunikationen med vårt lokala näringsliv. Vi använder den
lilla kommunens fördelar såsom hög servicegrad, enkel samordning och korta beslutsvägar. Internt
stävar vi efter att arbeta aktivt mellan verksamheterna för att diskutera aktuella utmaningar och
frågeställningar som påverkar näringslivet. Hela organisationen ska vara lösningsorienterade. Vi
strävar också efter att företagen ska få snabb återkoppling vid kontakt.

Syfte: Informera, förenkla och återkoppla regelbundet till näringslivet

Aktivitetsplan

Delmål

Digitala nyhetsbrev 10 ggr/år

Stärka dialog

Näringsliv på Facebook varje torsdag

Skapa stolthet

Företagsbesök, minst 20 st varav ca 6 st med politiker
och övriga tjänstemän

Stärka dialogen

Uppmärksamma nya företag i kommunen med fysiska
utskick

Bjuda in

Implementera NKI

Service, bemötande, attityd

Kommunikationsplan Näringsliv

Stärka dialogen

Dialog med media

Sprida goda nyheter

Medverka i VFD

Informera

Uppdatera hemsidan

Informera

Event Få hjälp i bidragsdjungeln

Ge kunskap om stöd som finns att söka
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Fokusområde 4:

Lokal Ekonomi

Vingåkers näringsliv har en god spridning av olika branscher och verksamheter. Lokala entreprenörer
är viktiga för Vingåkers framtid.
Kommunen är en viktig spelare när det kommer till inköp och upphandling. I den mån det går är det
viktigt att kommunen och dessa bolag försöker stimulera den lokala ekonomin. Detta gör vi genom
att hjälpa våra lokala företag att göra rätt när det kommer till upphandling.
Syfte: Stärka den lokala ekonomin

Aktivitetsplan

Delmål

Utbildning Offentlig upphandling

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

Arbeta aktivt med Inköpsrådet

Arbeta med alla kommunens verksamheter och bolag
för att främja det lokala näringslivet

Uppdatera information löpande om kommande
upphandlingar

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

Dialogmöte inför upphandling Maskintjänster

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

Presentkort

Inspirera till lokal handel
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Aktivitetsplan Vingåkers kommuns näringslivsarbete 2021
Aktivitet

Delmål

Näringslivsplan
Struktur i näringslivsarbetet
Företagsfrukost 2 ggr/år
Stärka dialog/nätverka
Branschmöten 2 ggr/år, gärna i samverkan med
Stärka dialog/ nätverka
andra aktörer
Möten med näringslivsrådet 4 ggr/år
Stärka dialog/ nätverka
Arbeta för god samsyn internt som externt
En väg in
Vara aktiva kring arbetsmarknad
Projekt kompetensförsörjning näringsliv
Stimulera entreprenörskap
Starta egetutbildningar
Samverka gällande brottslighet
Event Brottslighet i Vingåkers Näringsliv
Samverkan mellan skola/näringsliv
Ung företagsamhet
Stimulera till samarbeten mellan bygdens dragplåster Samverka med besöksnäringsföretag
Event Butiken som mötesplats
Centrumutveckling
Event SOS Konstrunda på Köpmangatan
Centrumutveckling
Vara aktiva i planeringen av mark för
företagsetableringar
Få med näringslivsperspektivet i ÖP-arbetet
Marknadsföra mark, lokaler och tomter
Nya skyltar för ledig etableringsbar mark
Medverka i utnämningen av Årets Företagare och
Årets Stöttepelare
Lyfta fram lokala ambassadörer
Arbeta med att snygga till utvalda delar av
Vingåker för att stimulera till rörelse och stärka
ortens varumärke
Centrumutveckling/ fysisk miljö
Kontinuerligt bearbeta potentiella företag för
nyetableringar
Samla in och sammanställa önskemål om ny verksamhet
Delta i lämpliga sammanhang för att
marknadsföra kommunen
Annonsera i Lokalguiden
Stimulera till rörelse mellan bygdens besöksmål
Digitala nyhetsbrev 10 ggr/år
Näringsliv på Facebook varje torsdag
Företagsbesök, minst 20 st varav ca 6 st med politker
och övriga tjänstemän
Uppmärksamma nya företag i kommunen med
fysiska utskick
Implementera NKI
Kommunikationsplan Näringsliv
Dialog med media
Medvera i VFD
Uppdatera hemsidan
Event Få hjälp i bidragsdjungeln
Utbildning Offentlig upphandling
Arbeta aktivt med Inköpsrådet
Uppdatera löpande information om kommande
upphandlingar
Dialogmöte inför upphandling Maskintjänster
Presentkort

Fokusområde

Start

SMILE
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan

Slut

Ansvarig

Status

oktober

Susanna
Susanna

pågår,
pågående

Susanna, övriga aktörer
Susanna
Susanna
Ulrika, Lotta
NYC
Susanna, Polisen, Hanna
Susanna, BoU, UF, NYC

pågående
pågående
pågår
pågående
klar

Karin
SOS, Susanna, Ulrika

klar
klar

februari

december

mars

mars

april
april

april
april

Marknadsföring
Marknadsföring

Olle, Susanna
Susanna, Kommunikation, SB

Marknadsföring

Susanna, Företagarna, SSB

Marknadsföring

Susanna, Regina, Susanne, Olle, Fastighetsägarna

Marknadsföring

Susanna

klar

Marknadsföring

Susanna

pågående

Stärka dialog
Skapa stolthet

Marknadsföring
Information
Information

Susanna
Susanna

pågående
pågående

Stärka dialogen/ nätverka

Information

Susanna

Stärka dialogen/ nätverka
Service, bemötande, attityd
Stärka dialogen
Sprida goda nyheter
Informera
Informera
Ge kunskap om stöd som finns att söka
Ge kunskap om upphandling för våra lokala
företag

Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information

pågående

april

april

Susanna
Susanna, SB
Susanna, Kommunikation
Susanna, Kommunikation
Susanna
Susanna
Susanna, Elin, övriga aktörer

Lokal ekonomi

januari

januari

Susanna, Josefin, KFV

klar

Susanna, Josefin

pågående

Josefin, Susanna

pågående

Susanna, Josefin
SOS, Mattias

klar
klar

Arbeta med att stärka orten för besöksnäringen

Arbeta med alla kommunens verksamheter och
bolag för att främja det lokala näringslivet
Ge kunskap om upphandling för våra lokala
företag
Ge kunskap om upphandling för våra lokala
företag
Inspirera till lokal handel

december
november

Lokal ekonomi

Lokal ekonomi
Lokal ekonomi

februari

februari
2020 januari

pågående

pågående
pågående
pågående
klar
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Kommunfastigheters mätning av förvaltningarnas
nöjdhet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I ägardirektivet för Vingåkers kommunfastigheter anges följande:
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Denna redovisning innehåller utfallet för de två mätningarna 2020 och för delåret
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-14
Redovisning utfall
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-14
Handläggare

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

KS 2021/558

Enkät om Vingåkers kommunfastigheter AB, delår 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I ägardirektivet för Vingåkers kommunfastigheter anges följande:
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Denna redovisning innehåller utfallet för de två mätningarna 2020 och för delåret
2021.
Som framgår av tabellerna nedan har utfallet fortsatt att bli bättre. Det finns dock
fortfarande utrymme för förbättring.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen. Själva enkäten genomfördes av bolaget och
ovan angivna chefer har svarat på den.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Ärendet
I ägardirektivet för Vingåkers kommunfastigheter anges följande:
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en
undersökning om hur kunderna, representerade av kommunens
förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog
med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet, ambition att minimera
påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets planering ser ut.
Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport och årsredovisning.
Nedan redovisas utfallet av mätningarna vid delåret 2020 (enkät 1) och helåret 2020
(enkät 2) samt delåret 2021 (enkät 3). De olika raderna i respektive mätning avser var
och en av förvaltningscheferna samt cheferna i ledningsstöd, enligt vad som anges i
den kursiverade texten ovan.
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Hur bedömer du lyhördheten
för din verksamhets behov?
Har inte tagit ställning
inte aktuellt
dålig
ganska bra
dålig
inte så bra
inte så bra

Hur bedömer du
framförhållningen av Bolaget?
inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
inte så bra
dålig
ganska bra
inte så bra

Hur bedömer du att dialogen från
Bolaget fungerar?
dålig
inte så bra
dålig
inte så bra
inte så bra
inte så bra
dålig

Hur bedömer du dialogen inför
och under ev. projekt?
Har inte tagit ställning
inte så bra
inte så bra
ganska bra
inte så bra
dålig
dålig

inte aktuellt
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra

Har inte tagit ställning
inte så bra
ganska bra
Har inte tagit ställning
inte så bra
ganska bra

inte så bra
inte så bra
Mycket bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra

inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra

ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra
ganska bra

ganska bra
inte akt.
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra

ganska bra
inte akt.
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra
ganska bra

inte så bra
inte akt.
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
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Hur bedömer du ambitionen
att minimera påverkan för
verksamheten vid ev.
projekt?
Har inte tagit ställning
inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
inte så bra
inte aktuellt
inte så bra

Hur bedömer du
transparensen gällande
planering?
Har inte tagit ställning
inte så bra
inte så bra
dålig
dålig
inte så bra
dålig

inte aktuellt
inte aktuellt
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte aktuellt
Dålig
inte akt.
ganska bra
inte så bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra

Hur ser du på
dialogen/samverkan
generellt mellan Bolagverksamhet?
inte så bra
dålig
dålig
dålig
inte så bra
dålig

Hur upplever du snabbheten
av genomförande efter
beställning/uppkommet
behov?
inte aktuellt
dålig
ganska bra
dålig
dålig
inte så bra
inte så bra

inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
Har inte tagit ställning
inte så bra
inte så bra

inte så bra
inte så bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra
ganska bra

inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
Har inte tagit ställning
dålig
inte aktuellt

inte så bra
inte akt.
ganska bra
inte så bra
inte så bra
inte så bra
ganska bra

ganska bra
inte tagit ställning
ganska bra
ganska bra
inte så bra
ganska bra
ganska bra

---------inte tagit ställning
ganska bra
inte så bra
har inte tagit ställning
inte så bra
ganska bra

Vid föredragningen i fullmäktige för del- och helåret 2020 beslutade fullmäktige
också att bolaget vid nästkommande, dvs denna, redovisning skulle beskriva vilka
åtgärder som bolaget har vidtagit för att förbättra utfallet. Bolaget ger nu följande
redovisning:
Vi har systematiserat mötesfrekvens, vi har även ökat möjlighet till transparens genom
att bjuda in till ev. styrgruppsmöten, kör alla projekt via Ibinder där man kan följa allt
i projektet men även skapat förvaltningspärmar i Ibinder där allt från kontrakt till
drift ligger och där man på ett enkelt sätt kan komma åt allt vi har på respektive
hyresgäst. Men framför allt har jag ålagt respektive förvaltare att ha en tät dialog
med verksamheten, vi kör ju även NKI på verksamheten vartannat år som är en
betydligt mer avancerad undersökning som fångar upp vad verksamheten tycker o
tänker, går igenom resultat av denna NKI o lägger en handlingsplan på ev. negativa
synpunkter
Förvaltningens ståndpunkt
Större delen av kommunens arbete utförs inomhus. En viktig framgångsfaktor för
verksamheterna är därför att de har bra lokaler. Det är av det skälet viktigt att bolaget
har stor lyhördhet gentemot kommunledningens behov kopplat till fastigheter och
lokaler. Enkäterna syftar till att visa hur bolaget utvecklas i det avseendet så att
fullmäktige får en bild av hur arbetet bedrivs.
Det är mycket glädjande att utfallet har förbättrats. Utifrån hur viktigt det är att
kommunens verksamheter har bra lokaler är det angeläget att bolaget fortsätter arbetet
så att utfallet framöver blir ännu bättre.
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Ekonomiska konsekvenser
Det följer mycket vinning men inga direkta ekonomiska kostnader av att bolaget
säkerställer en god samverkan med kommunledningen i sitt arbete med
verksamhetslokalerna. Tvärtom bör ett effektivare samarbete leda till minskade
kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB

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

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

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

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

Ett effektivt samarbete mellan
Kommunfastigheter och kommunledningen
leder till minskade kostnader genom bättre
framförhållning, samsyn om vad som ska
göras och inte etc.

Bra skolor är en viktig framgångsfaktor för
att barn och ungdomar ska trivas och för att
lärare ska kunna koncentrera sig på eleverna i
stället för på lokalerna.

Kommunens lokaler finns över hela den
geografiska ytan. Att de är välskötta och att
samarbetet i kommunen kring fastigheter och
lokaler är gott bidrar till livskvalitet för
elever, föräldrar, lärare och andra.

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]"

Välskötta lokaler och god samverkan mellan de som
på olika sätt använder eller arbetar i lokalerna bidrar
till god hälsa och välbefinnande.
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Välskötta skolor ger bättre förutsättningar för god
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Välskötta lokaler bidrar till anständiga arbetsvillkor
för de anställda.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar som går i skola i kommunen.

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

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

Förslag till beslut är helt allmänt hållet och inte riktat specifikt mot något av
de uppräknade villkoren. Ju mer friktionsfritt arbetet med t.ex. skollokaler
bedrivs, desto bättre förutsättningar har dock lärare och andra att på andra sätt
verka för att likvärdiga villkor.

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

Förslaget till beslut är allmänt hållet men har indirekta effekter för barn och
ungdomar som går i skola.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

224
(xx)

2021-10-11

Ks §

KS 2020/476

Fortsatt satsning på stärkt kompetensförsörjning och
minskat försörjningsstöd
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga den riktade insatsen med syfte att möta
kompetensbehovet i näringslivet i Vingåkers kommun med omnejd och samtidigt
få personer med försörjningsstöd till anställning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1 200 tkr för denna insats. Kostnaden
föreslås tas från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar 1101100.
3. Kommunfullmäktige beslutar att insatsen ska pågå 1 januari 2022 till den 31
december 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa
åtgärder och resultat från insatsen i samband med de ordinarie
tertialuppföljningarna. Vid uppföljningen efter andra tertialet 2022 ska
förvaltningen också lämna förslag på hur en fortsättning av arbetet efter 2022 kan
genomföras.
Förslag till kommunstyrelsen
5. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt ovan att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera åtgärder,
resultat och förslag på arbete framåt enligt beslutspunkt 4.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun driver under 2021 ett projekt för stärkt kompetensförsörjning för
näringslivet och kommunen, och för ett samtidigt minskat beroende av
försörjningsstöd. Projektet har pågått ett drygt halvår och är så här långt mycket
framgångsrikt. Kommunen förlänger nu projektet till och med december 2022. En
utvärdering ska göras som ska vara klar kort efter sommaren 2022 och ambitionen är
att genom implementering behålla arbetsmetoden i kommunens verksamheter om
utvärderingen faller väl ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-13
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-13
Handläggare

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

KS 2020/476

Fortsatt satsning på stärkt kompetensförsörjning och
minskat försörjningsstöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga den riktade insatsen med syfte att möta
kompetensbehovet i näringslivet i Vingåkers kommun med omnejd och samtidigt
få personer med försörjningsstöd till anställning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1 200 tkr för denna insats. Kostnaden
föreslås tas från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar 1101100.
3. Kommunfullmäktige beslutar att insatsen ska pågå 1 januari 2022 till den 31
december 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa
åtgärder och resultat från insatsen i samband med de ordinarie
tertialuppföljningarna. Vid uppföljningen efter andra tertialet 2022 ska
förvaltningen också lämna förslag på hur en fortsättning av arbetet efter 2022 kan
genomföras.
5. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt ovan att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera åtgärder,
resultat och förslag på arbete framåt enligt beslutspunkt 4.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun driver under 2021 ett projekt för stärkt kompetensförsörjning för
näringslivet och kommunen, och för ett samtidigt minskat beroende av
försörjningsstöd. Projektet har pågått ett drygt halvår och är så här långt mycket
framgångsrikt. Kommunen förlänger nu projektet till och med december 2022. En
utvärdering ska göras som ska vara klar kort efter sommaren 2022 och ambitionen är
att genom implementering behålla arbetsmetoden i kommunens verksamheter om
utvärderingen faller väl ut.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchef, socialchef, HR-chef, näringslivsansvarig och
arbetsmarknadskonsult, samt med stöd av förvaltningschefen för Viadidakt och den
konsult som driver projektarbetet under 2021.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Ärendet
Två av de mest avgörande frågorna för utvecklingen för Vingåker handlar om att få
näringslivet att växa och att minska försörjningsstödet. De båda frågorna hänger
dessutom delvis ihop. Ju större framgång kommunen når inom dessa områden, desto
större blir vinsterna både finansiellt och i allmänmänskliga värden. Kommunen jobbar
sedan länge på flera sätt med båda frågorna men vill också regelbundet pröva nya
vägar för att nå ännu längre. Det är bakgrunden till det projekt för stärkt
kompetensförsörjning och minskat försörjningsstöd som löper under 2021.
Projektet är mycket framgångsrikt, under första halvåret har 21 personer kommit ut
någon form av sysselsättning. Några månader återstår men tiden går fort och det är av
flera skäl angeläget att fatta beslut om en eventuell fortsättning i god tid före
årsskiftet.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen menar utifrån frågans betydelse att det finns starka skäl
- att förlänga projektet att löpa till och med december 2022,
- att fortsätta utveckla arbetsmetoden och samverkan med alla berörda
verksamheter,
- att göra en utvärdering som finns klar direkt efter sommaren 2022 och
- att ha som ambition att genom implementering behålla arbetsmetoden i
kommunens verksamheter om utvärderingen faller väl ut.
Arbetsmetoden och dess flöde är väl dokumenterat. Några nyckelfrågor behöver dock
redas ut och prövas under den fortsatta projekttiden. Det gäller framför allt hur en
eventuell implementering ska ske och hur ansvaret då ska fördelas mellan till exempel
socialförvaltningen, Viadidakt och näringslivsansvarig. Projektet behöver under 2022
ha en närmre samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt och ett tydligt
uppdrag att verka för att en implementering av arbetsmetoder in i ordinarie
verksamhet kan genomföras på ett bra sätt, om ett sådant beslut fattas. Idag ligger
projektet helt under kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen men tanken
är att under 2022 rekrytera en person (administratör) inom IFO som ansvarar för
kartläggning, matchning och uppföljning. Viadidakt behöver också involveras genom
att exempelvis ansvara för riktade utbildningar gentemot projektets deltagare. Förslag
på tänkt arbetssätt och rollfördelning visas nedan. Projektet behöver också arbeta fram
ett så bra sätt som möjligt för kommunen att få det stöd som krävs från
Arbetsförmedlingen för att verksamheten ska nå sin fulla potential.
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1. Kontakt med
arbetsgivare för att
hitta jobb

Moment
1
2
3
4
5
6

2. Kartläggning av
kompetens och
dokumentation i
workbuster

3. Matchning

Utförs av
Konsult
Socialsekreterare &
administratör
Konsult & administratör
Komvux/YH
Administratör
Konsult & administratör

4. Eventuell
kompetensutveckling

5. Kontakt med AF

6. Uppföljning. Stöd
till arbetsgivare och
individ.

Tillhör
Projekt
Ifo/ Projekt
Projekt
Viadidakt
Projekt
Projekt

Ekonomiska konsekvenser
Om projektet fortsätter vara så framgångsrikt som det första halvåret indikerar så
kommer det vara finansiellt lönsamt för kommunen. Vinsten kommer dock inte
omedelbart och kan heller inte garanteras. Projektet behöver därför för 2022 en
finansiering på 1 200 tkr, i nivå med 2021. Kostnaden föreslås tas från
kommunstyrelsens ram. De kostnadsminskningar som insatsen leder till sker inom
socialnämndens område.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.

251

vingaker.se

5 (11)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

253

vingaker.se

7 (11)

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

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

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

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

225
(xx)

2021-10-11

Ks §

KS 2020/775

Svar på motion om att införa FUT-funktion
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären (m) föreslår att det på prov under två år inrättas en tjänst för att minska
bidragsfusk.
Beslutsunderlag
Au § 158/2021
Protokollsutdrag Sn § 85/2021
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2021-08-18
Motionssvar
Motion
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-09-14

108 (116)

SN 2021/55

Sn § 85
Svar på motion om att införa FUT funktion
Socialnämndens beslut
l.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Motionären (M) föreslår att det på prov under två år inrättas en tjänst för att minska
bidragsfusk.
Socialutskottet ändrade Förslag till beslut från:
Socialnämnden överlämnar förslaget till svar på motionen till kommunfullmäktige.
Till:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-19
Motionssvar FUT handläggare
Motion FUT
Su 2021-09-01, § 279

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

92 (116)

Tid och plats
Tisdag den 14 september 2021 kl. 13.15-16: 15 i Stora salen i Åbrogården, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Tommy Björkdal (M), tjänstg. ers
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Leif Svensson (V)
Anne - Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Emma Bergström, nämndsekreterare
Jonas Smedbäck. MAS.§§ 71-76

Paragrafer

71 - 88

Datum för justering

2021-09-15

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Socialnämnden
2021-09-14

93(116)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

2021-09-14

Datum för anslagsuppsättande

2021-09-17

Datum för anslagsnedtagande

2021-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

,

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1'
.,"

················~ ··~~6~

.

Utdrags bestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-19
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-xxxxxx
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/55

Svar på motion om införande av FUT funktion
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden överlämnar förslaget till svar på motionen till kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Motionären (m) föreslår att det på prov under två år inrättas en tjänst för att minska
bidragsfusk.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av socialförvaltningens stab och innehållet är avstämt med Chef och
gruppledare i individ- och familjeomsorgen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Förvaltningens ståndpunkt
Det är ytterst viktigt att bekämpa olika former av bidragsfusk oavsett typ av bidrag då
det dels är en kostnad och dels undergräver legitimiteten även för nödvändiga bidrag.
Förvaltningen tror inte att en heltidstjänst är lönsam och ser ett stort antal andra
områden som mer angelägna att prioritera för socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
En FUT handläggare kommer att minska kostnaderna för en del bidrag men innebär
samtidigt i sig en ökad kostnad.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Motionssvar FUT handläggare
Motion FUT
Vingåker 2021-08-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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.

Då socialnämnden tror att kostnaden för en
handläggare överstiger de bidragsfusk som
kan minska är ett avslag på motionen ett
bidrag till en budget i balans.

"[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?

Alla barn i kommunen då det berör kommunens ekonomi

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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Svar på motion om att införa FUT funktion
Motionen

Flera kommuner har infört en funktion som har till uppgift att jobba med misstänkt bidragsfusk. En så kallad
FUT funktion (felaktiga utbetalningar)
Som ett exempel har Eskilstuna infört detta. På 6 månader har det arbetet lett till 50 återkravsärenden och 30
polisanmälningar om bidragsfusk.
Systemet med att ha FUT handläggare är att handläggarna slipper ta diskussionen med klienten.
Vid misstanke skickar handläggaren ärendet till FUT handläggaren.
FUT handläggaren ska också göra stickprover.
FUT handläggaren ska även ha samarbete med Polisen, Kronofogden, Försäkringskassan och andra myndigheter.
Moderaterna föreslår med hänvisning till ovanstående:
Att Vingåkers kommun skyndsamt inför en FUT funktion med en projektanställning av 2år.
Vingåker 20201201
Charlotte Prennfors
Inledning

För att behålla legitimiteten i välfärdssystemen är det nödvändigt att de fungerar som lagstiftaren
avsett. Det gäller både utgiftssidan, att bidrag och transfereringar och annat stöd går till dem som
behöver det, och intäktssidan att de som har förmåga solidariskt bidrar till finansiering.
På senare år har några typer av organiserat bedrägeri uppmärksammats nationellt.
Assistansersättning, VAB och nu senast stöd till företag på grund av pandemin. Fusk med
assistansersättning kan även drabba kommuner och där kan det snabbt bli relativt stora belopp.
Socialnämnden tolkar motionen som att den enbart handlar om kontroll av ekonomiskt bistånd.
Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan delas in i två huvudkategorier. En sällsynt men
allvarlig kategori där personal genom bedrägeri betalar ut till sig själv eller närstående och en
vanligare kategori där en klient får felaktig utbetalning utifrån uppgivande av oriktiga uppgifter.
Socialnämnden i Vingåker hanterar cirka 250 myndighetsbeslut om ekonomiskt bistånd varje
månad. Det är otvivelaktigt så att det kan förekomma felaktiga utbetalningar, både sådana som
beror på slarv/okunskap hos den sökande och medvetna felaktigheter. Exempel på medvetna
bedrägerier är:
•
•
•

Uppgivande av fel hushållsbild, att t.ex. mannen i ett hushåll är skriven på annan adress
än familjen men i verkligheten bor med denna.
Innehav av kapital eller tillgångar som ej uppges, t.ex. bilar, kontanter,
banktillgodohavanden.
Inkomster från svartjobb.
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•

Att klienten inte befinner sig i landet.

De tre första typerna är svåra att komma åt.
Genom att handläggarna i Vingåker fortfarande träffar en stor del av dem som söker ekonomiskt
bistånd är risken här för den fjärde typen lägre än vid handläggning som sker enbart på distans.
De fall av bidragsbrott eller försök till bidragsbrott som upptäcks polisanmäls. Få av dessa
anmälningar leder vidare.
Nuvarande kontroller

Utgifter för hyra, sjukvård, försäkringar etc. ska styrkas med avtal/kvitton.
Sedan några år har handläggarna tillgång till en digitaliserad kontrollfunktion, SSBTEK, där
ersättningar från Försäkringskassan, arbetsförmedling/A-kassa, CSN kontrolleras varje månad.
Därmed har kontroller förenklats betydligt.
Sedan något år har samverkan med Vårdcentralen utvecklats med tätare dialog kring de individer
som upplever hälsoproblem som ett hinder för självförsörjning.
Enligt kommunens riktlinjer för försörjningsstöd ska följande dokument uppvisas:
1.Legitimation (vid förstagångsbesök)
2.Inkomstspecifikationer för de senaste två månaderna. För gifta/sambo uppvisas bådas
inkomstspecifikation. Som inkomst räknas: lön efter skatt, pension efter skatt, ersättning från
Försäkringskassa såsom underhållsstöd, barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning, vårdbidrag
(arvodesdelen), livränta, sjukpenning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning,
etableringsersättning och bostadsersättning, studiebidrag, studiemedel, studielån, skatteåterbäring
3.Vid sjukdom: Läkarintyg och utbetalningsbesked från Försäkringskassan.
4.Vid arbetslöshet: Ifylld aktivitetsrapport från Arbetsförmedling samt beslut om a-kassa
5.Hyreskontrakt/avi och kvitto från senast inbetalda hyra.
6.Ev. avbetalningskontrakt, lånehandlingar samt kvitto på betalda skulder och utgifter.
7.Uppgift om kapitaltillgångar, bankmedel, bil, fastighet, samt deklaration.
8.Beslut från Försäkringskassan angående bostadsbidrag.
9.Ifylld blankett ”Ansökan om ekonomiskt bistånd”
10.Kontoutdrag på samtliga tillgodohavanden
11. Underlag för självdeklaration.
Detta gäller oavsett om ansökan sker i pappersform eller digitalt.
Sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd

Socialnämnden anser att det finns andra möjligheter att sänka kostnaderna för försörjningsstöd
genom andra åtgärder än att fokusera på bidragsbrott.
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•

•
•

En ökad möjlighet att snabbt kunna ta beslut om och bevilja korta utbildningar som t.ex.
truckkort, städutbildningar etc. Den formella vägen via arbetsförmedlingen tar mycket
lång tid och under tiden är individen helt eller delvis hänvisad till försörjningsstöd.
En ökad möjlighet att direkt ställa krav på deltagande i olika former av kompetenshöjande
verksamhet på heltid.
En ökad möjlighet att snabbt, tätt och effektivt följa upp och stödja individens
arbetssökande, rehabilitering eller andra åtgärder för att bli självförsörjande.

Ovanstående arbetssätt och åtgärder kräver även de resurstillskott.
Socialnämndens bedömning

Socialnämnden är tveksam till om en FUT funktion rent ekonomiskt är lönsam i en kommun av
Vingåkers storlek. Om Fullmäktige vill skjuta till resurser för att inrätta en FUT funktion så är
socialnämnden positiv till att det är en prövotid på två år. Det ska dock observeras att efter
förändringarna i arbetsrätten leder en tvåårs projektanställning automatiskt till
tillsvidareanställning.
Socialnämnden har i budgetprocessen lyft fram ett antal behov som nämnden bedömer som mer
angelägna men som Kommunfullmäktige sagt nej till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheter att införa språktester vid nyanställning
Olika stödinsatser för att förbättra svenska kunskaper hos redan anställd personal.
Rekryteringsstöd.
Budgeterade löner till befintliga handläggare
Skyddsmateriel för att förhindra smittspridning
Fastighetskomptens
Större tillgång på arbetsledning
Utökad internutbildning, tex basala hygienrutiner, svenska, dokumentation, HLR
Utökning av daglig verksamhet LSS pga kraftig ökning av antalet brukare
Förstärkning av hemtjänsten på grund av fler äldre invånare
Ökad bemanning på gruppbostaden Hjortgränd av arbetsmiljöskäl
Utökad bemanning på äldreomsorgens särskilda boende för att uppnå bättre kvalité.
Bättre schema och en realistisk möjlighet att hålla budget.
Ökad tillgång till arbetsterapeut bland annat för att kunna sänka kostnader för
bostadsanpassningar

Socialnämnden har tidigare år även pekat på möjligheten att bättre säkerställa att alla möjligheter
tillvaratas då det gäller att återsöka kostnader från Migrationsverket och att söka och redovisa
statsbidrag.
Socialnämnden ser hellre att kommunfullmäktige ger budgetförutsättningar för att genomföra
något av ovanstående beskrivna behov, och prioriterar samtliga dessa högre än införandet av en
FUT funktion. Om kommunfullmäktige beslutar att införa en FUT-funktion riktad mot
försörjningsstöd bör denna vara placerad inom socialförvaltningen då sekretessproblem annars
blir omfattande.
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Motion
Flera kommuner har infört en funktion som har till uppgift att jobba med
misstänkt bidragsfusk. En så kallad FUT funktion (felaktiga utbetalningar)
Som ett exempel har Eskilstuna infört detta. På 6 månader har det arbetet
lett till 50 återkravsärenden och 30 polisanmälningar om bidragsfusk.
Systemet med att ha FUT handläggare är att handläggarna slipper ta
diskussionen med klienten.
Vid misstanke skickar handläggaren ärendet till FUT handläggaren.
FUT handläggaren ska också göra stickprover.
FUT handläggaren ska även ha samarbete med Polisen, Kronofogden,
Försäkringskassan och andra myndigheter.

Moderaterna föreslår med hänvisning till ovanstående:
Att Vingåkers kommun skyndsamt inför en FUT funktion med en
projektanställning av 2år.

Vingåker 20201201
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

226
(xx)

2021-10-11

Ks §

KS 2020/289

Uppföljning av införandet av kommunalt bostadstillägg
inom LSS
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har på kommunfullmäktiges uppdrag följt upp det första året med
kommunalt bostadstillägg inom LSS och servicebostaden på Lärkparken.
Enligt förvaltningen har bostadstillägget fungerat väl, varit administrativt enkelt och
fyllt sina syften.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sn § 84/2021
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2021-05-10
Utvärdering kommunalt bostadstillägg
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn § 84

107 (116)

SN 2020/99

Uppföljning av införandet av kommunalt bostadstillägg
inom LSS
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har på kommunfullmäktiges uppdrag följt upp det första året med
kommunalt bostadstillägg inom LSS och servicebostaden på Lärkparken.
Enligt förvaltningen har bostadstillägget fungerat väl, varit administrativt enkelt och
fyllt sina syften.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-05-10
Uppföljning av införande av kommunalt bostadstillägg

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

..

.~,

Utdrags bestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

92 (116)

Tid och plats
Tisdag den 14 september 2021 kl. 13.15-16: 15 i Stora salen i Åbrogården, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (- ), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Tommy Björkdal (M), tjänstg. ers
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Leif Svensson (V)
Anne - Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Emma Bergström, nämndsekreterare
Jonas Smedbäck. MAS.§§ 71-76

Paragrafer

71 - 88

Datum för justering

2021-09-15

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

93(116)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-14

Datum för anslagsuppsättande

2021-09-17

Datum för anslagsnedtagande

2021-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

............... -~- .~Y6r'.l'\

.

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-10
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Uppföljning av införandet av kommunalt
bostadstillägg inom LSS
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har på kommunfullmäktiges uppdrag följt upp det första året
med kommunalt bostadstillägg inom LSS och servicebostaden på Lärkparken.
Enligt förvaltningen har bostadstillägget fungerat väl, varit administrativt enkelt
och fyllt sina syften.
Ärendets beredning

Enhetschef inom LSS, förvaltningens kontaktekonom, ledningsstöd och
gruppledare för ekonomigruppen på Ifo har varit delaktiga i uppföljningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att följa upp beslutet

283

vingaker.se

2 (9)

om att införa kommunalt bostadstillägg utifrån ekonomin, om det administrativa
arbetet har minskat och om det blev en större transparens gällande utgifter. Detta
ska återrapporteras till kommunfullmäktige om ett år.
Förvaltningens ståndpunkt

Bostadstillägget har fungerat mycket väl. Varit lätthanterat administrativt och det
har fyllt sina syften att brukare ska ha råd att bo i servicebostaden och inte behöva
söka ekonomiskt bistånd. Kostnaden för LSS-boendet bokförs också som LSS
kostnad och inte som försörjningsstöd vilket bidrar till transparens.
Ekonomiska konsekvenser

Någon form subvention av hyran är nödvändig i nyinrättade LSS-bostäder på
grund av den stora mängden myndighetskrav. Genom bostadstillägget sker den
subventionen på ett ekonomiskt effektivt sätt.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av införande av kommunalt bostadstillägg

Beslutet skickas till

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

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

Även personer med funktionshinder har råd med
boende
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.

"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☒

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

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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Uppföljning av kommunalt bostadstillägg
Uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att följa upp beslutet
om att införa kommunalt bostadstillägg utifrån ekonomin, om det administrativa
arbetet har minskat och om det blev en större transparens gällande utgifter. Detta
ska återrapporteras till kommunfullmäktige om ett år.
Bakgrund
Med den uppsjö av okoordinerade krav som ställs på bostäder med särskild
service av LSS-lagen, Socialstyrelsen, Plan och bygglagen, räddningstjänsten,
miljömyndigheter, hälsovårdsmyndigheter, arbetsmiljöverket med flera finns idag
ingen möjlighet att inrätta sådana bostäder där de boende kan stå för hela
fastighetskostnaden. För att möjliggöra en ny servicebostad som lever upp till
myndighetskraven föreslogs därför att ett kommunalt bostadstillägg riktat till
denna grupp skulle införas.
En annan lösning är att kommunen sätter så låga hyror att de boende kan betala
dem utan kommunalt bostadstillägg. Ändras reglerna för det statliga
bostadstillägget så kan den lösningen dock innebära ekonomiska nackdelar.
En tredje lösning är att sätta den hyra som behövs och sedan godkänna den
boendekostnaden vid ansökan om försörjningsstöd. Nackdelen med den
lösningen är att den tvingar personer att söka försörjningsstöd konstant vilket
framstår som krångligt för såväl individen som kommunen.
I verkligheten blev lösningen en blandning av de två första modellerna då det
visade sig att huset hade presumtionshyror vilket gör att hyrorna inte kan höjas till
den nivå som behövs för att täcka kostnaderna för brandskyddsåtgärder etc. fullt
ut. Detta påverkar dock inte kommunens totalkostnad.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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2 (2)
Utfall
Samtliga 5 lägenheter blev snabbt uthyrda. En tillfrågad brukare valde att inte
flytta med på grund av den höga hyran och valde istället att få insatsen
boendestöd.
Ingen av de fem boende har under året behövt söka försörjningsstöd.
Administrativt har hanteringen varit mycket enkel där Taxenämnden på hyresavin
lägger in en minuspost för bostadstillägget.
Även i stort har servicebostaden varit en sådan framgång att den till sommaren
utökas till 10 platser. Populariteten gör att behovet av ytterligare en gruppbostad
sannolikt skjuts framåt i tiden.
Ekonomi för 5 lägenheter
Kommunen betalar i blockhyra per år:
De boende betalar i hyra per år
Kostnaden för bostadstillägget är per år
Direkt subvention av hyran
Återbetalning ur momssystemet per år

702 624 kr
590 916 kr
107 340 kr
111 708 kr
146 016 kr

Kommunal nettokostnad per år för 5 lägenheter: 73 032 kr förutsatt att alla
lägenheter är uthyrda
Sammanfattande bedömning
När väl förutsättningarna och rutinerna för bostadstillägget var på plats har det
fungerat smidigt och enkelt för såväl kommunen som för brukarna. Förvaltningen
bedömer fortfarande att den valda vägen är den bästa såväl ekonomiskt,
administrativt som pedagogiskt.
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Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har fattats:
Kommunstyrelsens ordförande
2021-09, Fullmakt att ansöka om lantmäteriförrättning. KS 2017/457
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.5
Kommunchef:
2021-09-28, Avtal mellan Vingåkers kommun och Perssons bygg AB om
järnhandelsvaror. Gäller 2021-09-01--2023-08-31, KS 2021/394. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
2021-09-28, Yttrande över ansökan om avvikelse från detaljplan D99:
Fastighetsägaren godkänner tidsbegränsat bygglov för uteservering men inte
permanent, KS 2021/570. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5
Ekonomichef
2021-09-16, Tillägg till avtal TI 2016 -1171, KS 2016/129. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
Kommunikationschef
2021-08-31, Godkännande att använda Vingåkers kommunvapen i Region Sörmlands
arbete med kommuntrampet, KS 2021/522. Kommunstyrelsens delegationsordning
1.15
2021-09-15, Avslagsbeslut om begäran om allmän handling, KS 2021/551.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.7.
Samhällsbyggnadschef
2021-08-23, Beslut gällande parkeringstillstånd - ansökan avslås, KS 2021/300.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4
2021-08-23, Avtal - överenskommelse om fastighetsreglering, KS 2021/515.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2021-09-10, Köpekontrakt för tomt nr 16 i Baggetorp, KS 2021/539.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-09-10, Depositionsavtal för tomt nr 16 i Baggetorp, KS 2021/539.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-09-10, Köpekontrakt för tomt nr 15 i Baggetorp, KS 2021/540.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-09-10, Köpekontrakt för tomt nr 14 i Baggetorp, KS 2021/541.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-09-10, Depositionsavtal för tomt nr 14 i Baggetorp, KS 2021/541.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-09-10, Tilläggsavtal till köpekontrakt - Köpets återgång med hänvisning till att
fastighetsbildning ej skett, KS 2020/690. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-09-10, Depositionsavtal för tomt nr 5 i Baggetorp, KS 2021/542.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2021-09-10, Köpekontrakt för tomt nr 5 i Baggetorp, KS 2021/542.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
HR- chef
2020-03-26, Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal, KS 2020/222.
Kommunstyrelsens delegationsordning 4.10
2021-03-12, Beslut om förordnande som förvaltningschef, KS 2021/289
2021-09-15, Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. LOK 21.
Vårdförbundet. Bilaga 7 till HÖK 21, KS 2021/561. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10
2021-09-08, Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal, KS 2021/565.
Kommunstyrelsens delegationsordning 4.10
Trafikingenjör
2021-08-25, Prh § 43/2021 Beslut gällande parkeringstillstånd, KS 2021/499.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2021-09-14, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2021/560. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.4
2021-09-22, Prh § 29/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/176.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2021-09-24, Yttrande över offentlig tillställning -Penninginsamling, KS 2021/552.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.3
2021-09-24, Yttrande över ansökan om grävtillstånd fiber på Vannalavägen, KS
2021/566. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-09-01, Yttrande - Svar på remiss om trafikdispens. KS 2021/519.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.11
2021-09-13, Beslut om grävtillstånd på Snickarvägen, KS 2021/533.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-09-14, Beslut om förlängning av grävtillstånd på Skolgatan/Värdshusvägen, KS
2021/340. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6

Justerandes sign
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Ks §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Socialnämnden – Månadsrapport maj, KS 2021/237
Socialnämnden – Månadsrapport juni, juli, KS 2021/237
Socialnämnden – Sammanställning av synpunkter och klagomål, KS 2021/556
Hjälmarens Vattenförbund – Arbetet vid Hyndevadsdammen har inletts, KS 2021/81
Kultur-och fritidsnämnden -Svar på revisionsgranskning om internkontroll, KS
2021/33
Delgivingar utan ärendenummer
Västra Sörmlands räddningstjänst – Sammanträdesprotokoll 2021-05-26
Västra Sörmlands räddningstjänst, arbetsutskottet 2021-09-15
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2021-08-17
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Övriga frågor
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