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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

151
(xx)

Kf §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx (x) och xx (x) till justerare, tillika rösträknare.
Justeringen sker xx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

153
(xx)

Kf §

KS 2021/650

Motion om en långsiktig taxeplan för en förutsägbar
privatekonomi
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Anna Lejon (M) och Charlotte Prennfors (M) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige. I den står följande:
” Renhållningen, alltså sophämtning m.m., ska betalas av abonnenterna. Det innebär
att den som har sophämtning ska betala för sophämtningen. Det kommunala bolag
som sköter renhållningen behöver därmed ta ut en avgift för detta, så kallad
renhållningstaxa.
År efter år höjs renhållningstaxan och Moderaterna har flera gånger efterfrågat en
långsiktighet i prissättningen för att abonnenterna ska slippa överraskningar när det
är dags för årets höjning. Nu är det dags igen.
För en fastighetsägare är kostnaden för renhållning endast en av många utgifter kring
boendet. Om alla kostnader årligen högs med en hundralapp blir den totala effekten
stor för invånarens privatekonomi. Moderaterna vill därför att Sörmland vatten, som
ansvarar för renhållningstaxan, tar fram en långsiktig plan för hur taxorna kommer
förändras de kommande åren. En långsiktig taxeplan gör att invånarna ges
möjligheten att planera sin privatekonomi längre än ett år framåt i tiden.
Boendekostnaden är en stor utgift för varje invånare och kommunen bör göra vad den
kan för att ge invånaren förutsägbarhet i de kostnader som ej är valbara.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige
Att

genom ägardirektiv uppdra åt bolaget att ta fram en 5-årig plan
för renhållningstaxan i Vingåkers kommun.

Vingåker 2021-11-02
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd
Anna Lejon (M), ledamot i kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Motion 2021-11-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion

- Om en långsiktig taxeplan för en förutsägbar privatekonomi

Renhållningen, alltså sophämtning m.m., ska betalas av abonnenterna. Det innebär att den
som har sophämtning ska betala för sophämtningen. Det kommunala bolag som sköter
renhållningen behöver därmed ta ut en avgift för detta, så kallad renhållningstaxa.
År efter år höjs renhållningstaxan och Moderaterna har flera gånger efterfrågat en
långsiktighet i prissättningen för att abonnenterna ska slippa överraskningar när det är dags
för årets höjning. Nu är det dags igen.
För en fastighetsägare är kostnaden för renhållning endast en av många utgifter kring
boendet. Om alla kostnader årligen högs med en hundralapp blir den totala effekten stor för
invånarens privatekonomi. Moderaterna vill därför att Sörmland vatten, som ansvarar för
renhållningstaxan, tar fram en långsiktig plan för hur taxorna kommer förändras de
kommande åren. En långsiktig taxeplan gör att invånarna ges möjligheten att planera sin
privatekonomi längre än ett år framåt i tiden. Boendekostnaden är en stor utgift för varje
invånare och kommunen bör göra vad den kan för att ge invånaren förutsägbarhet i de
kostnader som ej är valbara.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige
Att

genom ägardirektiv uppdra åt bolaget att ta fram en 5-årig plan
för renhållningstaxan i Vingåkers kommun.

Vingåker 2021-11-02
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd
Anna Lejon (M), ledamot i kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-11-22

154
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KS 2021/574

Revidering av renhållningstaxa
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny renhållningstaxa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten AB gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Förvaltningen tillstryker de höjningar och justeringar som Sörmland
vatten AB presenterar i bilagd handling.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-29
Protokoll Vingåker Vatten och avfall 2021-08-31
Tjänsteskrivelse Vingåker Vatten och avfall
Förslag på renhållningstaxa för hushållsavfall
Beslutet skickas till
Vingåkers Vatten och Avfall AB
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-29
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/574

Revidering av taxa för hushållsavfall och jämförligt avfall
från annan verksamhet i Vingåkers kommun
(Renhållningstaxa) 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om ny renhållningstaxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om att taxan ska gälla från och med 1 januari
2022.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten AB gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Förvaltningen tillstryker de höjningar och justeringar som Sörmland
vatten AB presenterar i bilagd handling.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten AB gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Syftet med översynen är att tillse att renhållningskollektivet har full
kostnadstäckning.
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Förvaltningens ståndpunkt
För att full kostnadstäckning ska erhållas inom renhållningskollektivet i Vingåkers
kommun behöver taxorna justeras. Förvaltningen tillstyrker de höjningar och
justeringar som Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Ekonomiska konsekvenser
För att full kostnadstäckning ska erhållas inom renhållningskollektivet i Vingåkers
kommun behöver taxorna justeras enligt Sörmland vatten AB:s förslag.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Bilaga 3a, Tjänsteskrivelse förändring av renhållningstaxa Vingåkers kommun 202109-15 VVAAB
Protokoll Vingåker Vatten och Avfall AB 2021-09-15
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkers kommun för 2022

Beslutet skickas till
Vingåkers Vatten och Avfall AB
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Susanne Jaktlund
Kultur-och samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Genom att taxorna justeras erhålls full
kostnadstäckning inom
renhållningskollektivet i Vingåkers kommun
behöver taxorna justeras.

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Taxa för hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet i Vingåkers kommun
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1 Inledning
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Vingåkers
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se
Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.
Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1.1 Principer
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Vingåkers kommun.
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med
de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun.
Taxan ska:
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning
• främja miljöanpassad avfallshantering
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen
Vingåkers kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller
av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande
sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.
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2 Allmänna bestämmelser
2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsinnehavare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska
anses som fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med
fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger
även från fastigheter där avfall inte finns att hämta.
Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

2.2 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt
lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen
från den dag betalningen skulle ha skett.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar.

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall
De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 80, 190, 240, 370 och 660 liter.
Containrar tillhandahålls i storleken 8 m3.
För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll
tillhandahålls kärlstorlekar upp till 240 liter.
För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren.
Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighetsinnehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och
behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa.
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2.4 Grundavgift
Grundavgiften är årlig och betalas för alla fastigheter där hushållsavfall uppstår.
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.
Grundavgiften faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats.
För respektive kundkategori ingår följande service i grundavgiften:
2.4.1 En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl
ingår i denna kategori.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus:
• Tillgång till återvinningscentral
• Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
• Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
• Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation
2.4.2 Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus:
• Tillgång till återvinningscentral
• Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
• Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
• Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation
2.4.3 Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus:
• Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus
• Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information
från renhållaren
• Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation
2.4.4 Verksamheter
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag,
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för verksamheter:
• Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation
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2.5 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften
baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka.
Hämtningsavgift faktureras enligt följande:
• För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för
hämtning varannan vecka.
• För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften
för hämtning varannan vecka.
• För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften
för hämtning varannan vecka.

2.6 Behandlingsavgift
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlingsanläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på behållarens volym.

2.7 Utsorterat matavfall
Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma
kärl som påsar med brännbart avfall.
Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet
att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgift för
tömning av matavfall i tank, se 3.2.9.

2.8 Avgifter vid undantag
Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 42 § i kommunens föreskrifter om
avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser.
Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift.

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare
Två närboende, som delar avfallskärl, enligt 34 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar
en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och behandlingsavgift för aktuellt antal
hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per hushåll. Hämtnings-och
behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna.

2.10 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle
och kärl faktureras.
Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller
inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall.
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Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt
att ta ut en särskild avgift.

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som
är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt
får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de grunder
som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken.
Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren
gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift.

3 Avgifter
3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall
En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1.
Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och
behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13
hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VAhuvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.
Avgift faktureras per fastighet med:
80
liters
kärl
1 704 kr

190
liters
kärl
1 704 kr

240
liters
kärl
1 704 kr

Hämtningsavgift per kärl

188,80 kr

448,80 kr

624 kr

Behandlingsavgift per kärl

169,60 kr

402,40 kr

508 kr

80
liters
kärl
2 130 kr

190
liters
kärl
2 130 kr

240
liters
kärl
2 130 kr

Hämtningsavgift per kärl

236 kr

561 kr

780 kr

Behandlingsavgift per kärl

212 kr

503 kr

635 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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80
liters
kärl
1 704 kr

190
liters
kärl
1 704 kr

240
liters
kärl
-

151,20 kr

359,20 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

84,80 kr

200,80 kr

-

13 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
2 130 kr

190
liters
kärl
2 130 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

189 kr

449 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

106 kr

251 kr

-

13 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per kärl

Fritidshus
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften
är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och
behandlingsavgift. För 5 respektive 3 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till
tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av
matavfallskvarn.
Avgift faktureras per fastighet med:
80
liters
kärl
1 168 kr

190
liters
kärl
1 168 kr

240
liters
kärl
1 168 kr

72 kr

170,40 kr

236,80 kr

Behandlingsavgift per kärl

64,80 kr

154,40 kr

195,20 kr

10 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 460 kr

190
liters
kärl
1 460 kr

240
liters
kärl
1 460 kr

Hämtningsavgift per kärl

90 kr

213 kr

296 kr

Behandlingsavgift per kärl

81 kr

193 kr

244 kr

10 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per kärl
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5 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 168 kr

190
liters
kärl
1 168 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

58,40 kr

139,20 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

32,80 kr

77,60 kr

-

5 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 460 kr

190
liters
kärl
1 460 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

73 kr

174 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

41 kr

97 kr

-

80
liters
kärl
1 168 kr

190
liters
kärl
1 168 kr

240
liters
kärl
1 168 kr

Hämtningsavgift per kärl

164,80 kr

392 kr

544 kr

Behandlingsavgift per kärl

116,80 kr

278,40 kr

351,20 kr

80
liters
kärl
1 460 kr

190
liters
kärl
1 460 kr

240
liters
kärl
1 460 kr

Hämtningsavgift per kärl

206 kr

490 kr

680 kr

Behandlingsavgift per kärl

146 kr

348 kr

439 kr

6 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 168 kr

190
liters
kärl
1 168 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

43,20 kr

102,40 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

39,20 kr

92,80 kr

-

6 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 460 kr

190
liters
kärl
1 460 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

54 kr

128 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

49 kr

116 kr

-

18 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

18 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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3 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 168 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

35,20 kr

-

-

Behandlingsavgift per kärl

19,20 kr

-

-

3 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 460 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

44 kr

-

-

Behandlingsavgift per kärl

24 kr

-

-

Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en
periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.
Avgift faktureras per fastighet med:
190
liters
kärl
632 kr

240
liters
kärl
632 kr

370
liters
kärl
632 kr

660
liters
kärl
632 kr

Hämtningsavgift per kärl

448,80 kr

624 kr

874,40 kr

1 560 kr

Behandlingsavgift per kärl

402,40 kr

508 kr

783,20 kr

1 396,80 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
790 kr

240
liters
kärl
790 kr

370
liters
kärl
790 kr

660
liters
kärl
790 kr

Hämtningsavgift per kärl

561 kr

780 kr

1 093 kr

1 950 kr

Behandlingsavgift per kärl

503 kr

635 kr

979 kr

1 746 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
632 kr

240
liters
kärl
632 kr

370
liters
kärl
632 kr

660
liters
kärl
632 kr

933,60 kr

1 297,60 kr

1 818,40 kr

3 244 kr

Behandlingsavgift per kärl

804 kr

1 016 kr

1 565,60 kr

2 792,80 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
790 kr

240
liters
kärl
790 kr

370
liters
kärl
790 kr

660
liters
Kärl
790 kr

Hämtningsavgift per kärl

1 167 kr

1 622 kr

2 273 kr

4 055 kr

Behandlingsavgift per kärl

1 005 kr

1 270 kr

1 957 kr

3 491 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

Hämtningsavgift per kärl
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190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
632 kr

370
liters
kärl
632 kr

660
liters
kärl
632 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

2 757,60 kr

3 864,80 kr

6 893,60 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

2 031,20 kr

3 132 kr

5 586,40 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
790 kr

370
liters
kärl
790 kr

660
liters
kärl
790 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

3 447 kr

4 831 kr

8 617 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

2 539 kr

3 915 kr

6 983 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
632 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

10 948,80 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

8 379,20 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
790 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

13 686 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

10 474 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
632 kr

4 m3
underjords
behållare
632 kr

5 m3
underjords
behållare
632 kr

Hämtningsavgift per behållare

4 253,60 kr

5 671,20 kr

7 089,60 kr

6 348 kr

8 464 kr

10 580 kr

3 m3
underjords
behållare
790 kr

4 m3
underjords
behållare
790 kr

5 m3
underjords
behållare
790 kr

Hämtningsavgift per behållare

5 317 kr

7 089 kr

8 862 kr

Behandlingsavgift per behållare

7 935 kr

10 580 kr

13 225 kr

Behandlingsavgift per behållare

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet
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52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
632 kr

4 m3
underjords
behållare
632 kr

5 m3
underjords
behållare
632 kr

Hämtningsavgift per behållare

8 847,20 kr

11 796,80 kr

14 745,60 kr

12 696 kr

16 928 kr

21 160 kr

3 m3
underjords
behållare
790 kr

4 m3
underjords
behållare
790 kr

5 m3
underjords
behållare
790 kr

Hämtningsavgift per behållare

11 059 kr

14 746 kr

18 432 kr

Behandlingsavgift per behållare

15 870 kr

21 160 kr

26 450 kr

Behandlingsavgift per behållare

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

Verksamheter
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag,
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av
tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.
Avgift faktureras per fastighet med:
80
liters
kärl
816 kr

190
liters
kärl
816 kr

240
liters
kärl
816 kr

370
liters
kärl
816 kr

660
liters
kärl
816 kr

Hämtningsavgift per kärl

188,80 kr

448,80 kr

624 kr

874,40 kr

1 560 kr

Behandlingsavgift per kärl

169,60 kr

402,40 kr

508 kr

783,20 kr

1 396,80 kr

80
liters
kärl
1 020 kr

190
liters
kärl
1 020 kr

240
liters
kärl
1 020 kr

370
liters
kärl
1 020 kr

660
liters
kärl
1 020 kr

Hämtningsavgift per kärl

236 kr

561 kr

780 kr

1 093 kr

1 950 kr

Behandlingsavgift per kärl

212 kr

503 kr

635 kr

979 kr

1 746 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
816 kr

190
liters
kärl
816 kr

240
liters
kärl
816 kr

370
liters
kärl
816 kr

660
liters
kärl
816 kr

Hämtningsavgift per kärl

393,60 kr

933,60 kr

1 297,60 kr

1 818,40 kr

3 244 kr

Behandlingsavgift per kärl

338,40 kr

804 kr

1 016 kr

1 565,60 kr

2 792,80 kr

80
liters
kärl
1 020 kr

190
liters
kärl
1 020 kr

240
liters
kärl
1 020 kr

370
liters
kärl
1 020 kr

660
liters
kärl
1 020 kr

Hämtningsavgift per kärl

492 kr

1 167 kr

1 622 kr

2 273 kr

4 055 kr

Behandlingsavgift per kärl

423 kr

1 005 kr

1 270 kr

1 957 kr

3 491 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
816 kr

240
liters
kärl
816 kr

370
liters
kärl
816 kr

660
liters
kärl
816 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

1 984,80 kr

2 757,60 kr

3 864,80 kr

6 893,60 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

1 608 kr

2 031,20 kr

3 132 kr

5 586,40 kr

80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
1 020 kr

240
liters
kärl
1 020 kr

370
liters
kärl
1 020 kr

660
liters
kärl
1 020 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

2 481 kr

3 447 kr

4 831 kr

8 617 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

2 010 kr

2 539 kr

3 915 kr

6 983 kr

80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
816 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

-

10 948,80 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

-

8 379,20 kr

80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
1 020 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

-

13 686 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

-

10 474 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
816 kr

Hämtningsavgift per behållare

15 124 kr

Behandlingsavgift per behållare

16 928 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
1 020 kr

Hämtningsavgift per behållare

18 905 kr

Behandlingsavgift per behållare

21 160 kr
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52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
816 kr

Hämtningsavgift per behållare

31 457,60 kr

Behandlingsavgift per behållare

33 855,20 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
1 020 kr

Hämtningsavgift per behållare

39 322 kr

Behandlingsavgift per behållare

42 319 kr

3.2 Tilläggstjänster
3.2.1 Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan
plats än den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet.
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras
på avstånd och kärlstorlek.
Dragvägstillägg faktureras enligt följande:
•
•

För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
dragväg 2–20 meter.
För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
kärlstorlek upp till 400 liter.
Upp till
400 liter

660 liter

8 kr

12 kr

12 kr

18 kr

Upp till
400 liter

660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning
och påbörjat 10 m intervall

10 kr

15 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och
påbörjat 10 m intervall

15 kr

22,50 kr

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms
Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning
och påbörjat 10 m intervall
Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och
påbörjat 10 m intervall

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms
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3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice.

Avgift per styck, exklusive moms
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle
Extrahämtning inom tre arbetsdagar

Avgift per styck, inklusive moms
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle
Extrahämtning inom tre arbetsdagar

Upp till
400 liter

660 liter

Container
och
underjords
behållare

80 kr

80 kr

80 kr

616 kr

633,60 kr

985,60 kr

Upp till
400 liter

660 liter

Container
och
underjords
behållare

100 kr

100 kr

100 kr

770 kr

792 kr

1 232 kr

3.2.3 Kärlbyte och kärllås
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift.
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter, erhålls mot en engångskostnad.
Exklusive
moms

Avgift

Inklusive
moms

Kärlbyte

Byte av kärl till annan storlek.

160 kr

200 kr

Kärllås

Lås till 80 – 660 l kärl

600 kr

750 kr

3.2.4 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle
och kärl faktureras, se 2.10.

Avgift per kategori
En- och tvåfamiljshus samt fritidshus
Flerfamiljshus samt verksamheter

Exklusive
moms

Inklusive
moms

200 kr

250 kr

320 kr

400 kr

3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel
marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare
ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas.
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.

32

16

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Utställning av kärl per hämtställe

480 kr

600 kr

Hemtagning av kärl per hämtningsställe

480 kr

600 kr

40 kr

50 kr

480 kr

600 kr

1 360 kr

1 700 kr

Avgift

Tömning per kärl
Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl
Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl

3.2.6 Grovavfall
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar
räknas inte heller som grovavfall.
Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt,
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Vingåker.
Exklusive
moms

Inklusive
moms

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt
fritidshus

0 kr*

0 kr*

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per
kolli

80 kr

100 kr

2 200 kr

4 000 kr

440 kr

550 kr

Avgifter vid hämtning av grovavfall

Grovavfall i container, 8 m3
Bomkörning, beställt men inte utställt avfall
* Ingår i grundavgiften.

Grovavfall från flerfamiljshus
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Vingåker mot avgift.

Avgifter vid hämtning av grovavfall
Grovavfall i container, 8 m3

Exklusive
moms

Inklusive
moms

3 200 kr

4 000 kr

Grovavfall från verksamheter
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Vingåker mot avgift som fastställs av
återvinningscentralens ägare.
3.2.7 Farligt avfall
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på
återvinningscentralen i Vingåker.
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Avgift för farligt avfall
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus
* Ingår i grundavgiften.

Exklusive
moms

Inklusive
moms

0 kr*

0 kr*

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.
3.2.8 Övrigt budat avfall
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med
god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive
el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av
entreprenören.

Avgift för övrigt budat avfall
Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet

Exklusive
moms

Inklusive
moms

1 800 kr

2 000 kr

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice.
Hämtningen utförs vardagar inom åtta kalenderdagar från beställning. Beställningar efter
ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag och utförs inom åtta kalenderdagar.
För hämtning av slam är avgiften baserad på anläggningens volym samt slanglängd. Med
slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till
slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets
uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift
per påbörjad 10 meter.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
• För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske genom slamsugning.
Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där
anläggningen är placerad.
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.
Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två eller fler
slamanläggningar med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av
köksavlopp och sluten tank.
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Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank
Över 6
m3, per
m3

Avgift per
tömning,
exklusive moms

Upp till 2
m3

3 m3

4 m3

5 m3

Tömningsavgift

998,40 kr

1 238 kr

1 559,20 kr

1 839,60 kr

2 120,80 kr 332,80 kr

Avgifter per
tömning,
inklusive moms

Upp till 2
m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Över 6
m3, per
m3

1 248 kr

1 548 kr

1 949 kr

2 299 kr

2 651 kr

416 kr

Tömningsavgift

6 m3

BDT-brunn (köksavlopp)
Avgift per
tömning,
exklusive moms

Upp till 2
m3

Över 2 m3,
per m3

Tömningsavgift

634,80 kr

279,60 kr

Avgift per
tömning,
inklusive moms

Upp till 2
m3

Över 2 m3,
per m3

794 kr

349 kr

Tömningsavgift

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under
ordinarie öppettider

1 200 kr

1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under
ordinarie öppettider

2 000 kr

2 500 kr

Bomkörningsavgift

440 kr

550 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min

440 kr

550 kr

Reduktion vid samordnad tömning

320 kr

400 kr

Övriga avgifter vid tömning av slam

3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest,
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift
per påbörjad timme.
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Exklusive
moms

Inklusive
moms

Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift

400 kr

500 kr

Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme

800 kr

1 000 kr

Avgift

3.2.11 Slam från fettavskiljare
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på anläggningens volym samt
slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats
till slam-anläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan
hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter
faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
• För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.

Exklusive
moms

Inklusive
moms

940 kr

1 175 kr

940 kr

1 175 kr

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under
ordinarie öppettider

1 200 kr

1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under
ordinarie öppettider

2 000 kr

2 500 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min

440 kr

550 kr

1 200 kr

1 500 kr

Avgift per hämtning
Upp till 1 m³
Tillägg per m³ över 1 m³

Bomkörning

3.2.12 Fosforfällande anläggningar
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighetsinnehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren
förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil.
Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information
från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens
försorg.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
• För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
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Exklusive
moms

Inklusive
moms

3 328 kr

4 160 kr

4 160 kr

5 200 kr

1 996,80 kr

2 496 kr

2 080 kr

2 600 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

1 600 kr

2 000 kr

960 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 500 kr

Avgift
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg
Förpackat filtermaterial över 500 kg

Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme
Bomkörning

3.2.13 Latrin
Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren per behållare samt
hämtningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska
placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt
renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord
utvändigt.

Avgift
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken
Budad hämtning av behållare, per behållare
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning
Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtningsplats
Egen avlämning vid återvinningscentral

Exklusive
moms

Inklusive
moms

276,80 kr

346 kr

70,40 kr

88 kr

347,20 kr

434 kr

440 kr

550 kr

0 kr

0 kr

4 Hämtningsintervaller
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall.
Hämtningar
per år

Hämtningsintervall
Varannan vecka, helår

26

Var fjärde vecka, helår

13

Varje vecka, helår

52
104

Två gånger varje vecka, helår
Varannan vecka, sommarperiod*

10

Var fjärde vecka, sommarperiod*

5

Varannan vecka, sommarperiod*, var fjärde vecka
övrig tid

18

Varannan vecka, kort sommarperiod

6

Var fjärde vecka, kort sommarperiod

3

*Sommarperiod framgår enligt information från renhållaren
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5 Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa
möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.
Akuttömning/akuttillägg
Tilläggskostnad för slamtömning inom 24 timmar eller inom tre arbetsdagar efter beställning
under ordinarie öppettid.
Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare.
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:
• Kärl (storlek 80–660 liter)
• Container (8 m3)
• Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3)
• Latrinbehållare
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft
på bilen.
Avfallshantering
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i
kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som
beslutar om avfallstaxan.
BDT-brunn/köksavlopp
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-,
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.
Behandlingsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.
Behållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare.
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.
Bomkörningsavgift
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall)
inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren
inte tillåts hämta avfallet.
Budning
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall).
Container
Avfallsbehållare av storlek 8 m3
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Delad avfallsbehållare
Delad avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna
regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift faktureras för
respektive fastighet, rörlig avgift faktureras för en av fastigheterna.
Dragvägstillägg/Gångavstånd
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placera sitt kärl närmare
bostaden än den anvisade hämtningsplatsen.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter
fakturans förfallodag.
En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus
och kedjehus.
Enskild avloppsanläggning/slamanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn
(bad, disk och tvätt).
Extrahämtning
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.
Fastighetsinnehavare/fastighetsägare
Med fastighetsinnehavare/fastighetsägare avses den som är ägare av fastigheten eller den
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare.
Felsorteringsavgift
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att meddelas och felet påpekas. Till
exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga
farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte
tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av
otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift.
Fettavskiljare
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där
hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor.
Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).
Föreskrifter om avfallshantering
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar
bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och
hur avfall ska hämtas.
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Gemensam slamanläggning
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan.
Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Grovavfall
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Grundavgift
Den fasta delen av renhållningsavgiften. Grundavgiften ska täcka kostnader för information,
avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår kostnader för
återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.
Gröna påsen
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.
Gångavstånd/Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placerasitt kärl närmare
bostaden än den anvisade hämtningsplatsen.
Helårsboende/Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.
Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.
Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som
uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall,
samt döda sällskapsdjur.
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.
Hämtningsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling
och avfallsbehållare.
Hämtningsplats
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som
hämtar.
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.
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Kompostering
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall hämtas
var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till
tillsynsmyndigheten gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall
komposteras på fastigheten.
Komprimerande container
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren Används oftast för verksamhetsavfall.
Kund
Avser fastighetsinnehavare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för
avfallshantering. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter
finns förekommande och är då synonymt med kunder.
Kärl
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.
Kärllås
Tillbehör till avfallsbehållare. Erhålls mot en engångskostnad.
Kärl- och säckavfall
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.
Köksavlopp/BDT-brunn
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-,
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.
Lastväxlarcontainer
En typ av container som inte erhålls via renhållaren.
Latrinbehållare
Tätslutande behållare för mänsklig avföring.
Liftdumpercontainer
En typ av container som erhålls via renhållaren.
Matavfall
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.
Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.
Minireningsverk
En typ av enskild avloppsanläggning.
Permanentboende/Helårsboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.
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Renhållare
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall
AB.
Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar.
Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller
behandlingsavgift.
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration,
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt
miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och
avfallsförbränning med energiutvinning.
Samfällighetsförening
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och ett gemensamt ansvar
för avfallshanteringen. Hanteras som en juridisk person.
Slamanläggning/enskild avloppsanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn
(bad, disk och tvätt).
Slamavskiljare
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn.
Slanglängdstillägg
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av
slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”.
Sluten tank
En typ av slamanläggning.
Småhus
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.
Sommarhämtning
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin.
Tillsynsmyndighet
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare)
Typ av avfallsbehållare.
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Uppehåll i hämtning
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den
rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om
avfallshantering.
Utsträckt hämtningsintervall
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens
föreskrifter om avfallshantering.
Verksamhet
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.
Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.
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Bilaga 3a

Handläggare: Ann-Christine Nyberg

Katrineholm 31 augusti 2021

Vingåker Vatten och Avfall AB

Renhållningstaxa Vingåkers kommun 2022
Förslag till beslut
Styrelsen antar för egen del förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall samt föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Ändringarna föreslås träda i kraft 1
januari 2022.

Ärendebeskrivning
Vid de senaste årens taxerevideringar har Sörmland Vatten till styrelsemötet i juni månad kunna presentera eventuella förslag till beslut om justering av renhållningstaxan.
Detta i enlighet med önskemål från ägaren. Det var dock inte möjligt att få fram underlag
för korrigering av avgifterna till juni 2021. Styrelsen beslutade därför att ärendet skulle
behandlas på mötet i september i stället och då med beslutsunderlag grundat på fakta
som framkommit under sommaren.
Behov att justera renhållningstaxor inför 2022
Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2022 med anledning av:
•

att Tekniska Verken i Linköping AB aviserat om höjda behandlingsavgifter
från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125
kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter
att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030,

•

att bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret - att samla in och behandla returpapper,

•

att entreprenörspriser indexregleras,

•

behov att täcka ökade driftkostnader vid nya ÅVC Vik i Vingåker med anledning av begränsad tillgång till ytor för exempelvis mellanlagring och flisning av trä.

Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift
samt en behandlingsavgift. Höjning av de i taxan ingående delarna föreslås ske
enligt bifogat taxedokument.
För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190
l kärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 2 985
kr till 3 194 kr vilket är 209 kr per år eller ca 17 kr per månad.
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För en fastighet som innehar abonnemang i form av 80 l kärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 2 403 kr till 2 578 kr vilket är 175
kr per år eller 14,6 kr per månad.
En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och 2 st. 660 l kärl (veckohämtning), får
en höjd avgift med 2 166 kr per år - från 24 776 kr till 26 942 kr. Detta motsvarar
ca 144 kr per lägenhet och månad. Beloppen inkluderar moms.
Ovanstående kostnadsökningar har i bifogat förslag till justering av renhållningstaxa fördelats enligt de principer som antogs av kommunfullmäktige 2020. Höjningarna som föreslås motsvarar en intäktsförstärkning för bolaget uppgående till
ca 550 kkr.
Därtill behöver korrigeringar och vissa förtydliganden i renhållningstaxans föreskrift
genomföras. Detta bland annat med anledning av kommunernas nya ansvar för
insamling- och behandling av returpapper som fram till och med 2021 omfattades
av producentansvar. Punkterna nedan refererar till aktuell punkt i renhållningstaxans föreskrift (textdel).
Generellt ändrat i dokumentet
•

Fastighetsägare ersatt med fastighetsinnehavare

2.4 Grundavgift
Tagit bort nedan meningen; ”I grundavgiften för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral
där hushåll får lämna grovavfall, farligt avfall, el avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift.”
med anledning av upprepning i punkterna 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 samt att vi kompletterar med
en punkt 2.4.4
Ny punkt under 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 samt 2.4.4:
•

Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation

2.8 Avgifter vid undantag
Tagit bort paragraf 35 och 40 då endast paragraf 42 är relevant.
2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare
Tagit bort formuleringen om begränsande till en- och tvåfamiljshus då det även kan gälla
fritidshus.
3.2.3 Kärlbyte och kärllås
Anpassat till kommunens aktuella kärlstorlekar.
3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar
Komplettering: ”Beställningar efter ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag
och utförs inom åtta kalenderdagar”.
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Komplettering: anläggningens volym i stället för volym, samt att vid samtidig tömning gäller
två eller fler.
3.2.11 Slam från fettavskiljare
Komplettering: anläggningens volym i stället för volym.
3.2.13 Latrin
Ny beskrivande text för att förtydliga för kunden att ett abonnemang krävs i grunden samt
att eventuell hämtningskostnad tillkommer:
Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren per behållare samt hämtningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska placeras
vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt renhållarens
anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord utvändigt.
5 Ordlista
Akuttömning/akuttillägg – kompletterat med 24 timmars alternativ.
Avfallsbehållare – anpassat till kommunens aktuella kärlstorlekar.
Bomkörningsavgift – ändrat slammet till avfallet.
Budning – tagit bort orden: utanför ordinarie hämtningsintervall
Dragvägstillägg/Gångavstånd – ändrat från vill ha till av särskilda skäl har fått godkänt att
placera. Tagit bort stycke två gällande avstånd till gemensam container då den var felaktig.
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar – tagit bort meningen ”Kan kombineras
med enskild slamanläggning”.
Gemensamt kärl - tagits bort och ersätts med delad avfallsbehållare.
Gångavstånd/Dragvägstillägg – ändrat från vill ha till av särskilda skäl har fått godkänt att
placera. Tagit bort stycke två gällande avstånd till gemensam container då den var felaktig.
Komprimerande container - förtydligat att denna inte erhålls via renhållaren.
Kärllås– tagit bort specificeringen av storleken.
Paniktömning/paniktillägg – borttaget, se text under Akuttömning/akuttillägg
Samfällighetsförening – tagit bort text som härleder till VA.
Sommarhämtning – förtydliga att det gäller period ej fastighetskategori.
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I Bilaga 3 b framgår förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall.
Sörmland Vatten och Avfall AB

Ann-Christine Nyberg
Affärsområdeschef renhållning

4
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Protokoll vid styrelsemöte i Vingåker
Vatten och Avfall AB, 556766-0302

Styrelsemöte nr 3 under 2021
Tid: 2021-09-15,09:00
Plats: Sönnland Vatten, Kerstinboda konferensrum

Närvarande:

Ordförande
Ledamöter

Monica Granström
Roger Larsson, Olle Olsson, Anna Ateg, Mats

Karlsson
Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Administrativ chef
Per Ivarsson, VA-chef
Anki Nyberg, Renhållningschef

§1

Sammanträdet öppnas av ordförande

§2

Dagordningen godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Roger Larsson utses att tillsammans med
ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§5

VD-rapporten

VD-rapporten behandlas och läggs till handlingarna. Per Ivarsson förtydligar
infonnationen gällande reningsverk - där det kan synas som om vi ligger på gränsen till
gällande tillstånd - med att vi har kontroll över läget och att vi löpande följer det och
doserar kemi efter hur vi ligger till. Det har också noterats att Finspång idag den 15
september avser att fatta beslut om verksamhetsområde för VA för Sunda och Högsätter
dit vi kommer att leverera renvatten och motta spillvatten från.
§6

Ekonomiinformation

Stefan Carpman infonnerar om det ekonomiska utfallet jämfört med budget för
perioden januari till augusti. Stefan Carpman återger också textinfonnationen som finns
med i delårsrapporten som skickats in till kommunen.
§7

Beslut gällande ny renhållningstaxa

Med grund i den tjänsteskrivelse som är utskickad beskriver Anki Nyberg de
förändringar som föreslås i renhållningstaxan. Med anledning av kostnadsökningar i
renhållningsverksamheten inför 2022 finns ett behov av att korrigera
renhållningsavgifterna för kärl- och säckavfall. De övriga tjänsterna i taxan såsom
latrin- och slamtjänster berörs inte av höjningarna.
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Under året har vi uppmärksammat att en del ändringar i textdelen (författningsdelen) i
dokumentet behöver ändras. Anki Nyberg informerar om de ändringar i textdelen som
är föreslagna.

Styrelsen antar för egen del fårslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall
samt fåreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Ändringarna föreslås träda
i kraft 1 januari 2022.
§8

Budget för 2022 och prognos för 2023-2024
Bolagets organisation har upprättat budget för 2022 och prognoser för 2023 och 2024.
Detta har resulterat i förslag till resultat- och investeringsrapporter vilka är utskickade i
kallelsen. Stefan Carpman informerar om utskickat material och Per Ivarsson
förtydligar vilka investeringar som finns inlagda i investeringsbudgeten får 2022.

Styrelsen beslutar att

§9

•

fastställa resultatbudgeten, bilaga 1, får 2022 samt prognoserna för 2023-2024,

•

fastställa investeringsbudgeten, bilaga 2, för 2022 samt prognoserna för 20232024,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare,
att tills vidare får bolagets räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån,
dvs öka företagets skulder, inom den av Ving åkers kommun vid varje tillfålle
fastställda borgensramen,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare
att för bolagets rälming ingå transaktioner som omfattas av bolagets ramavtal
gällande derivathandel. Beslutet är tidsbegränsat och gäller fram till 31
december 2022.

Information
Verksamhetsområde for VA i Å'ttersta
Ving åkers Kommun har överklagat Länsstyrelsen beslut gällande föreläggandet om att
vi ska iordningsställa verksamhetsområdet för VA vid Ättersta. V år prognos är att vi
inte hinner iordningsställa verksamhetsområdet till den tid som Länsstyrelsen
föreskrivit, 31 december 2023.
Dagvatten
Under vår och sommar har vi arbetat med konkreta åtgärder gällande dagvatten i
Vingåkers samhälle. VD anser att kommunen bör köpa flera pumpar som kan pumpa
bort oönskat dagvatten. Per Ivarsson informerar om att en dagvattenpolicy som reglerar
de olika parternas åtaganden gällande dagvatten kan hjälpa till att fördela ansvaret de
olika parterna mellan. Fastighetsägaren har också ett ansvar för att skydda fastigheten
mot översvämningar.
ÅVCVik
Vissa förseningar har uppstått i projektet eftersom vi inte anser att entreprenören
uppfyllt alla sina åtaganden i den upphandling som gjorts. Brandskydd och tätskydd är
några saker som ännu inte är lösta. Projektledaren har aviserat om att vite kan bli
aktuellt om entreprenören inte uppfyller de laav som vi ställt.
Returpapper
Anki Nyberg informerar om de avtal som vi tec1mat eller är på väg att teckna.
Fastighetsägarna kommer inte märka någon sldllnad i den lösning som vi kommer att
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tillhandahålla jämfört med idag. Det är fortsatt insamling via återvinnings stationer där
FTI tillhandahåller ytan och där Stena tillhandahåller containrar och sköter tömning och
återvinning av returpapper. Vi kommer också samla in returpapper såsom idag på våra
återvinningscentraler .
För flerbostadsfastigheter och verksamheter kommer privata företag att kunna fortsätta
erbjuda sina tjänster under auktorisation från oss.
Styrelsen informeras också om osäkerheten i det nu gällande producentansvaret för
förpackningar och den osäkerhet som det ställer till med vad gäller att upphandla en ny
tjänst för hämtning av hushållsavfall.
Skolgatan, renovering av ledningar
Vi fick inte in några anbud i den upphandling som nyss har avslutats. Vi avser att gå ut
med en ny upphandling lite senare under året.
§10

Övriga frågor

Styrelsen informeras om den brand som uppstod vid Sävstaholms gård och hur bolaget
blev inkopplade vad gäller brandsläckningsvattnet.
Anki informerar om en rapport som Avfall Sverige har upprättat gällande
avfallshantering 2020. Länk till detta enligt nedan.

Ordförande avslutar mötet.

Justeras:
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Vingåker Vatten och Avfall AB
Resultaträkning, tkr

Budget 2022

Budget 2022

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2023

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2024

Budget 2024

VA

Renh.

Tot

VA

Renh.

Tot

VA

Renh.

Tot

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

27660

14885

Övriga rörelseintäkter

42545

27800

O

O

15000

42800

27800

O

O

15000

42800

O

27660

14885

42545

27800

15000

42800

27800

15000

42800

-11 888

-11 444

-23332

-12000

-11 500

-23500

-12100

-11 600

-23700
-5300

Rörelsens kostnader
Direkt hänförbar verksamhetstjänst från SVAAB
Fördelad verksamhetstjänst från SVAAB

-4002

-916

-4918

-4100

-1 000

-5100

-4200

-1 100

Köpt administrativ tjänst från SVAAB

-2303

-1 864

-4166

-2400

-1 900

-4300

-2500

-2000

-4500

-110

-56

-166

-110

-60

-170

-110

-60

-170

-65

-40

-105

-65

-40

-105

-70

-40

-110

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar

Rörelseresultat

-6466

-587

-7054

-7489

-630

-8 119

-8155

-630

-8785

-24834

-14907

-39741

-26164

-15130

-41 294

-27135

-15430

-42565

2826

-22

2804

1636

-130

1506

665

-430

235

-2199

-200

-2399

-2599

-430

-3029

-2674

-500

-3174

-560

-1522

-2009

-930

-2939

-560

-1 522

-2009

-930

-2939

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

627

-222

406

-962

Resultat

627

-222

406

-962

51

Bilaga 2

I Division

Tillhörighet
Allmänt VA-verk
Allmänt VA-verk Summa
Avloppsreningsverk

VA

lAvloppsreningsverk Summa
I Gasmack
Gasmack Summa
Ledningsinvesteringar

I

Ilnvesteringslista för perioden 2022-2024
,Förberedelse kameraövervakning för processen (fokus på systemstöd och några kameror)

Summa av 2022 WAAB Summa av 2023 VVAAB Summa av 2024 WAAB
100
100
100
100
450
100
300
175
1000

I

Byte till kedjeskrapa Vingåker ARV
Lås och bom
Maskiner och inventarier
I Montera motorventiler för styrning av slam till slambuffert/centrifug. Vingåker RV
Il Utlastning slam Vingåker
Vingåker reningsverk, byta utmatningspump SLP511 till rötkammare
ombyggnation till pts i samband med överföringsledning (först förstudie därefter byggnation)

II~steråker

1025

IKamror

r'""'' '

I
Ii

I Ledningsinvesteringar Summa

I Pumpstationer

I Pumpstationer Summa

Vattentorn

Ii

inventarier
Ombyggnad Pumpstationer. Bie, Hälleforsnäs, Strandvägen, Lasstorp, Ramsta, Stenvred, Vannala mfl.
Uppgradering avel och styrning pumpstationer

1Maskiner och

,I

Vattentorn Summa
Vattenverk

1
I

!Högsjö VT ny dörr och mura igen fönstren

I

Rörgalleri HögsjöVT bygga om till tryckstegring

I

~ammslund Rörgalleri lågress (otroligt kritiskt, birster i livsmedelhygigen och driftsäkerhet)
Forsby Flyta om golvet + ny beläggning
Framtagning avelritningar Vingåker VV
Hacksta Lännspump med larmspröt
Högsjö TS golvbeläggning
Lyttersta Fiber mellan Dammslund och Lyttersta
Lyttersta Infiltration och ta bort gamla brunnar
Lyttersta Ny grind
Lås och bom
II Maskiner och inventarier
,I Montera reservkraft Vingåker W (Dammslund samt Lyttersta)
Rörgalleri Vannala vattentorn
Tryckstegring Baggetorp
Uppgradering inbrottslarm(finns inte reservdelar längre till befintliga)
Vannala Byta lucka på taket
IÖsteråker Renovering av byggnad + staket

I

200
1000

i

I
I

I

I

I

Engelbrektsgatan Vingåker (återställning 2022)
V;o,äk..
Flödesmätare vatten
Lyttersta, ledningar till och från Vingåkers tätort. Kostnaden får tas från saneringar av ledningar. Uppskattat 350 tkr
Nya servisanslutningar
Sanering av befintliga ledningar
iSkolgatan Vingåker
lSlottsområdet Vingåker
I Utbyte av 10 st LTA per år i Läppe (är bristfälligt anlaggda och blir kostsamt att byta)
l~erksamhetsOmråde Älsäter Vingåker
iAtte rsta

II

200
8500
5000
300
1000
11650
1400
29250
150
250
400
80
80
12000

Övrigt VA

i"

Miljökonsulter/advokater vattendommar/vattenskyddsområde LE/MN
IVattendom Österåker (fått 400 från LS. MN kollar hur mkt vi behöver)
IVattenskyddsområde Viren (fått 750 från LS och vi behöver finansiera 750 själva)

OvrigtVA Summa
iVA Summa
I Renhållning

l'I

IRenhållning Summa

i.

Äve och kärlinsamling
AVe och kärlinsamling Summa

I

IÄve och kärl- och säcktjänst

IITotalsumma
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1000
11600
23300
lS0
400
200
750

77001
150
100
200 1

~Ol

500
500

i

50
100
250
900

100
30
13 665
1000
400
750
2150
46570
200
200
200
46770

II

200
7500

85
50
50
50

I

IVattenverk Summa

200
7500
3000

50

!

I

2000
3000

1600
100
100

2500

200
2050
1000

250)j

1000
30 700

I

10750

I
I

I
II

30700

107501

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

155
(xx)

Kf §

KS 2021/558

Kommunfastigheters mätning av förvaltningarnas
nöjdhet
Förslag till beslut
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
Protokollsutdrag Kf § 91/2021
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

57

vingaker.se

5 (12)

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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Hur länge har
Hurdubedömer
haft nuvarande
du lyhördheten
tjänst?
Hur bedömer
för din verksamhets
du framförhållningen
Hur
behov?
bedömer
av Bolaget?
du att dialogen från B
6 till 9 år Har inte tagit ställning inte aktuellt
dålig
mer än 10 år
inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
1 till 2 år dålig
inte så bra
dålig
mer än 10 år
ganska bra
inte så bra
inte så bra
3 till 5 år dålig
dålig
inte så bra
mer än 10 år
inte så bra
ganska bra
inte så bra
3 till 5 år inte så bra
inte så bra
dålig

9
10
11
12
13
14

6 till 9 år inte aktuellt
mer än 10 år
ganska bra
mindre än 1ganska
år
bra
mindre än 1ganska
år
bra
mer än 10 år
ganska bra
6 till 9 år 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

15
16
17
18
19
20
21

1 till 2 år
6 till 9 år
1 till 2 år
6 till 9 år
1 till 2 år
>10 år
>10 år

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

ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra
ganska bra
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Hur bedömer du dialogenHur
inför
bedömer
och under
du ambitionen
ev. projekt?
Hur att
bedömer
minimera
du transparensen
påverkan
Hurför
serverksamheten
gällande
du på dialogen/samverkan
planering?
vid ev. projekt?
generellt
Har inte tagit ställning Har inte tagit ställning Har inte tagit ställning
inte så bra
inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
inte så bra
inte så bra
inte så bra
dålig
ganska bra
inte så bra
dålig
dålig
inte så bra
inte så bra
dålig
dålig
dålig
inte aktuellt
inte så bra
inte så bra
dålig
inte så bra
dålig
dålig
inte aktuellt
inte så bra
ganska bra
ganska bra
ganska bra
inte så bra

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

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

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

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
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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
dålig
inte aktuellt
---------inte tagit ställning
ganska bra
inte så bra
har inte tagit ställning
inte så bra
ganska bra
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Kf § 91

KS 2021/558

Kommunfastigheters mätning av förvaltningarnas
nöjdhet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet för att återuppta det på nästa
sammanträde.

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
medförvaltningarna inför ingrepp i enfastighet, 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.

Inlägg
Caroline Helmersson Olsson (S) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar på att ärendet ska bordläggas och återupptas på nästa sammanträde.

Propositionsordning
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska b0l11äggas och återupptas på
nästa sammanträde och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-14
Redovisning utfall

Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB

Utdrags bestyrkande
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Tid och plats
Måndagen den 25 oktober 2021, kl. 14.00- 17:20, Abrogården, stora salen i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caroline Helmersson Olsson (S), ordf.
Jörgen Larsson (S), I:e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Aziz Jaali (S)
Therese Palm (S)
Olle Olsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Erika Rask (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ulrika Grave (SO)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Per-Erik Eriksson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M) §§ 86- 89
Christer Nodernar (-) §§ 90-95
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Bertil Kristoffersson (C)
Tiina Rokka (V)
Leif Svensson (V)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (MP)
Anders Lundström (Vvtl)
Irene Sandqvist (-)

Jonathan Andersson (S)
Inger Lindfors (S)
Pierre Andersson (S)
Christer Nodernar (-) §§ 86-89
Marika Björkdal (M)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Lola Östlund (MP)

Paragrafer

86- 95

Datum för justering

2021-11-01

Sekreterare

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef § 89
Susanna Oom Samuelsson,
näringslivsansvarig § 90

/ /{ldfl

.. .ti#i7v.f.LL.<. ... . . ... . . .... . . .... ...
/

Ordförande

Justerande

.

..

t~ ?f . ..~.

c~~~.. ..~
Robert Skoglund
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2021 - 11-25

Förvaringsplats för protokollet

~~~e:~ök~ftdligande

~unhuset

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

i Vingåker

·Ä~Jti!if;p( ········· . ... . . ....

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kf §

KS 2020/335

Fastighetsbolagens implementering av kommunens
ekonomisystem Visma
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med att införa kommunens
ekonomisystem Visma till AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB
och Vingåker Kraft AB avbryts i avvaktan på leverantörens pågående
utvecklingsarbete av kommunens ekonomisystem och återupptas efter bedömning
under hösten 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 (kf§122/2020) att AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Kraft AB ska implementera Stratsys
senast 2021/2022 samt kommunens ekonomisystem Visma senast 2022/2023. I
projektet har det i samband med nulägesanalys och konsultstöd framkommit att
bolagets befintliga ekonomisystem har funktioner som kommunens ekonomisystem i
nuläget saknar. Leverantören av kommunens ekonomisystem Visma har ett pågående
utvecklingsprojekt där Vingåkers kommun är pilotkommun. Kommunen har därmed
möjligheter att påverka kommande funktioner i Visma, men vilka funktioner som
kommer att finnas på plats då arbetet är klart och den nya versionen är i drift innan
sommaren 2022 kan i nuläget inte garanteras. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att arbetet med att införa kommunens ekonomisystem Visma till
fastighetsbolagen avbryts i avvaktan på pågående utvecklingsarbete och att det
återupptas efter bedömning under hösten 2022. Ett införande kan i så fall vara aktuellt
till årsskiftet 2023/2024. Införande och implementering av Stratsys sker som beslutat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10- 04
Protokoll styrgruppsmöte 211004
Protokollsutdrag Ks § 194/2021
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
AB Vingåkershem/Vingåkers Kommunfastigheter AB/Vingåkers Kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till kommunstyrelsen

Datum

2021-10-04
Handläggare

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

KS 2020/335

Fastighetsbolagens implementering av kommunens
ekonomisystem Visma
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Arbetet med att införa kommunens ekonomisystem Visma till AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Kraft AB avbryts i avvaktan på
leverantörens pågående utvecklingsarbete av kommunens ekonomisystem och
återupptas efter bedömning under hösten 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 (kf§122/2020) att AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Kraft AB ska implementera Stratsys
senast 2021/2022 samt kommunens ekonomisystem Visma senast 2022/2023. I
projektet har det i samband med nulägesanalys och konsultstöd framkommit att
bolagets befintliga ekonomisystem har funktioner som kommunens ekonomisystem i
nuläget saknar. Leverantören av kommunens ekonomisystem Visma har ett pågående
utvecklingsprojekt där Vingåkers kommun är pilotkommun. Kommunen har därmed
möjligheter att påverka kommande funktioner i Visma, men vilka funktioner som
kommer att finnas på plats då arbetet är klart och den nya versionen är i drift innan
sommaren 2022 kan i nuläget inte garanteras. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att arbetet med att införa kommunens ekonomisystem Visma till
fastighetsbolagen avbryts i avvaktan på pågående utvecklingsarbete och att det
återupptas efter bedömning under hösten 2022. Ett införande kan i så fall vara aktuellt
till årsskiftet 2023/2024. Införande och implementering av Stratsys sker som beslutat.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen tillsammans med ekonom
med systemansvar och kommunchef samt fastighetsbolagens vd. Konsult från Visma
ekonomisystem har medverkat med synpunkter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 (kf§122/2020) att de kommunala
fastighetsbolagen ska implementera kommunens system; Stratsys för rapportering i
samband med delårsrapport och årsredovisning, samt Visma ekonomisystem.
Implementeringen ska för Stratsys vara genomfört till årsskiftet 2021/2022 och Visma
ekonomisystem till årsskiftet 2022/2023. En projektbeställning togs fram med
kommunchefen som beställare och därefter har en styrgrupp med ekonomichefen som
styrgruppens ordförande och bolagens vd samt ekonom med systemansvar som
styrgruppsmedlemmar ansvarat för projektets framfart. Vidare finns en projektgrupp
med ekonom med systemansvar som projektledare samt representanter från
fastighetsbolagets ekonomiadministration och kommunens ekonomienhet som
medlemmar. En nulägesanalys över fastighetsbolagens ekonomiprocesser har tagits
fram. Konsult från Visma ekonomisystem har deltagit i projektgruppens arbete och har
också varit på plats hos fastighetsbolagen för att bilda sig en uppfattning om hur
nuvarande processer ser ut och hur det ska sättas upp i kommunens system. I samband
med nulägesanalysen och konsultstödet har det framkommit att fastighetsbolagets
egna ekonomisystem Briljant har funktioner som Visma i nuläget saknar, speciellt när
det gäller dagligt arbete i leverantörsreskontran. Visma har ett pågående
utvecklingsprojekt där Vingåkers kommun är med som pilotkommun och där Visma
arbetar för en förbättrad och förenklad version avseende leverantörsreskontran. Detta
utvecklingsprojekt beräknas vara slutfört till sommaren 2022. De förbättringar som
fastighetsbolaget har arbetat fram gällande sin dagliga hantering av
leverantörsfakturor har Visma fått med sig och kommunen har ställt som krav i
pilotprojektet att dessa funktioner ska finnas i den nya versionen av Visma. I det stora
hela är det koncernperspektivet som avgör och på sikt, om funktionerna som nämns
ovan kan levereras, kan det vara aktuellt med en implementering av ekonomisystemet
Visma för fastighetsbolagen. Det finns flera samordningsfördelar att tjäna på ett
gemensamt system.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att det förbättringsarbete som fastighetsbolaget
åstadkommit gällande den dagliga hanteringen av framförallt leverantörsfakturor ska
lyftas fram. Utifrån ett koncernperspektiv är det i nuläget inte försvarbart att
implementera kommunens ekonomisystem till fastighetsbolagen då det med stor
sannolikhet skulle innebära merarbete för bolagets personal. Dagliga arbetsuppgifter
är viktigare att de flyter på än processer som är kopplade till moment som bara görs
vid ett fåtal tillfällen under ett år. Därför anser kommunledningsförvaltningen att
arbetet med att införa kommunens ekonomisystem bör avbrytas och avvakta resultatet
av det utvecklingsarbete som Visma har påbörjat. Resultatet av det arbetet förväntas
vara klart innan sommaren 2022. Först då vet vi vilka nya funktioner som kommer att
finnas i kommunens ekonomisystem. Förslagsvis gör vi en ny bedömning under
hösten 2022 och återupptar arbetet med ett införande till årsskiftet 2023/2024. Under
tiden bör förvaltningen tillsammans med bolaget fortsätta det samarbete kring
ekonomiprocesser som påbörjats genom detta projekt för att underlätta för bolagen att
uppfylla de ägardirektiv som fastställts främst gällande budget- och
bokslutsprocesserna, men också insyn i andra ekonomiska frågor.
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Ekonomiska konsekvenser
Det arbete som hittills har lagts ned gällande projektet införande av kommunens
ekonomisystem till fastighetsbolagen har, utöver nedlagd arbetstid, medfört en del
konsultkostnader som belastar ekonomienheten under kommunstyrelsen.
Uppskattningsvis cirka 40 tkr totalt. Kostnaderna hanteras inom kommunstyrelsens
budgetram. Projektet skulle ha tagit fram en budget till 2022, men det arbetet har
pausats. Om projektet återupptas behöver budgetmedel avsättas för konsultkostnader
kopplat till integrationer och uppsättning.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokoll styrgruppsmöte 211004

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
AB Vingåkershem/Vingåkers Kommunfastigheter AB/Vingåkers Kraft AB

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

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

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

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

Koncernperspektivet är avgörande, projektets
avbrytande innebär att merkostnader för
manuellt arbete, som troligen skulle ha
uppstått då bolagen gått in i kommunens
system, kan undvikas.

"[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]"
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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]"

Koncernperspektivet är avgörande, projektets
avbrytande innebär att merkostnader för manuellt
arbete, som troligen skulle ha uppstått då bolagen
gått in i kommunens system, kan undvikas. Vi
behöver hållbara ekonomiprocesser i koncernen.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

Indirekt genom hushållning av kommunkoncernens resurser.
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Protokoll Styrgruppsmöte 3
Datum

2021-10-04
Närvarande
Elin Höghielm, ordförande styrgruppen
Lars Ingebrigtsen, medlem styrgruppen
Susanne Fjellborg, projektledare

1

Bakgrund

Bolagen levererade sin nulägesanalys den 16 september 2021.
Projektledare, bolagens representanter i projektgruppen samt konsult från Visma
träffades 22-23 september 2021. Under mötet fördes diskussioner kring bolagens
nuvarande rutiner och arbetsprocesser för att ge konsulten en bild av hur systemet kan
sättas för att passa bolagens behov på bästa sätt.
Bolagen har under de senaste åren arbetat aktivt med effektiviseringar. Visma kan i
dagsläget inte möte upp till de förbättringar som gjorts i framför allt
leverantörsfakturahanteringen.
Visma håller som bäst på att utveckla en ny version av leverantörsreskontran. Önskemål
har framlagts av både konsult och projektledare om att applicera motsvarande
funktionalitet som bolagen har i dag i den nya produkten. Kommunen kommer att vara
pilot i den nya produkten, projektledaren ingår redan i arbetsgruppen.
Med beaktande av det arbete bolagen lagt ner för att effektivisera sina processer i
kombination med att Visma inte kan möta upp med motsvarande funktionalitet befarar
bolagen att det dagliga arbetet kommer bli mer tidskrävande, vilket troligen leder till
behov av fler resurser.
Utifrån vad som kom fram under mötet kontaktade projektledaren styrgruppens
ordförande för att informera kring vad som kommit fram, samt med en rekommendation
att projektet antingen pausas eller avslutas. Ordförande har därefter varit i kontakt med
beställare.

2

Beslut

Ordförande sammankallade styrgruppen till ett möte den 4 oktober 2021 med anledning
av det projektledare framfört, samt av samtal med beställaren.
Gruppen fattade ett beslut om att projektet ska avslutas, men med möjlighet för en
öppning längre fram om det visar sig att produkten i Visma kommer att ha nödvändig
funktionalitet.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunen och bolagen ska istället arbeta vidare på verkställigheten av ägardirektiven
gällande de ekonomiska delarna kring främst budget och bokslut kan förbättras, samt
att få till ett utvecklat samarbete.
Styrgruppens ordförande kommer ta fram ett tjänstemannaförslag (TJUT) för
framläggande till Kommunfullmäktige för beslut.
Bolagens vd kommer informera sina medarbetare kring gruppens beslut.
Vid pennan,
Susanne Fjellborg,
projektledare
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

251
(276)

2021-11-08

Ks § 194

KS 2020/335

Fastighetsbolagens implementering av kommunens
ekonomisystem Visma
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med att införa kommunens
ekonomisystem Visma till AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB
och Vingåker Kraft AB avbryts i avvaktan på leverantörens pågående
utvecklingsarbete av kommunens ekonomisystem och återupptas efter bedömning
under hösten 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 (kf§ 122/2020) att AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Kraft AB ska implementera Stratsys
senast 202112022 samt kommunens ekonomisystem Visma senast 2022/2023. I
projektet har det i samband med nulägesanalys och konsultstöd framkommit att
bolagets befintliga ekonomisystem har funktioner som kommunens ekonomisystem i
nuläget saknar. Leverantören av kommunens ekonomisystem Visma har ett pågående
utvecklingsprojekt där Vingåkers kommun är pilotkommun. Kommunen har därmed
möjligheter att påverka kommande funktioner i Visma, men vilka funktioner som
kommer att finnas på plats då arbetet är klart och den nya versionen är i drift innan
sommaren 2022 kan i nuläget inte garanteras. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att arbetet med att införa kommunens ekonomisystem Visma till
fastighetsbolagen avbryts i avvaktan på pågående utvecklingsarbete och att det
återupptas efter bedömning under hösten 2022. Ett införande kan i så fall vara aktuellt
till årsskiftet 2023/2024. Införande och implementering av Stratsys sker som beslutat.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall ti II förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10- 04
Protokoll styrgruppsmöte 211004

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
AB VingåkershemNingåkers Kommunfastigheter ABNingåkers Kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-08

234
(276)

Tid och plats
Måndagen den 8 november 2021, kl. 13:00-17:25 i sammanträdesrum Stora salen, Abrogården
i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (S)
Per - Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S) 1 vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2 vice ord.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO
Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Marie HelIgren Taxe- och avgiftsnämnden §§ 182- 184
Elin Höghielm, ekonomichef § 185-187
Ria Larsson, Sydarkivera, § § 182-185
Mats Porsklev, Sydarkivera §§ 182-185
Maria Pestrea, IT -och kommunikationschef § 185
Anna Olsson, nämndsekreterare § 185
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 186
Stefan Carpman, Sörmland Vatten § 187

Deltagande på distans
Marie HelIgren och Anna Olsson deltog på distans via video länk.
Paragrafer
Protokollet är justerat

182 - 210
2021-11-15

Sekreterare

Emma Bergström
Ordförande

Anneli Bengtsson
Justerande

Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

235

2021-11-08

(276)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-08

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-17

Datum för anslagsnedtagande

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

157
(xx)

Kf §

KS 2021/613

Utbetalning av kommunalt partistöd
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd för år 2022 ska ske enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Reglemente för kommunalt partistöd är ett dokument som antogs år 2014 av
kommunfullmäktige då kommunallagen från år 1991 (1991:900) fortfarande gällde.
Sverige fick en ny kommunallag år 2017 (2017:725) och har därför uppdaterats av KF
§ 10 den 2021-02-08
Reglerna för kommunalt partistöd antogs av kommunfullmäktige §114,2014-10-06.
I beslutet har det tagit hänsyn till Cirkulär 14:12 – Nya regler i kommunallagen om
lokalt partistöd. I Cirkulär 14:12 framgår att ”Fullmäktige måste också fatta årliga
beslut om utbetalning av partistödet”.
Senast sista juni 2022 ska partierna inkomma med redovisning av vad partistödet har
använts till under 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-01
Partistöd utbetalning 2022
Blankett för redovisning av erhållet partistöd
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-10-01
Handläggare

Anders Nordling
0151 - 191 10
Anders.nordling@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/613

Utbetalning av partistöd för 2022
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att
1. Utbetalning av partistöd för år 2022 ska ske enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Reglemente för kommunalt partistöd är ett dokument som antogs år 2014 av
kommunfullmäktige då kommunallagen från år 1991 (1991:900) fortfarande gällde.
Sverige fick en ny kommunallag år 2017 (2017:725) och har därför uppdaterats av KF
§ 10 den 2021-02-08
Reglerna för kommunalt partistöd antogs av kommunfullmäktige §114,2014-10-06.
I beslutet har det tagit hänsyn till Cirkulär 14:12 – Nya regler i kommunallagen om
lokalt partistöd. I Cirkulär 14:12 framgår att ”Fullmäktige måste också fatta årliga
beslut om utbetalning av partistödet”.
Senast sista juni 2022 ska partierna inkomma med redovisning av vad partistödet har
använts till under 2021.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av budgetstrateg

Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
De lokala partistöden i Vingåkers kommun utgår till partier som är representerade i
fullmäktige och är en juridisk person. Partistöd utgår också under 3 månader efter
det att representationen upphört. Stödet ges för att stärka den kommunala
demokratin, allt enligt kapitel 4 i kommunallagen. Fullmäktige ska även besluta att en
mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Fullmäktige fattar beslut om
utbetalning enligt de regler som finns.
Partistödet utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.
För partistödet 2020 har samtliga partier inkommit med redovisning innan den 30 juni
2021,
Har redovisning och granskningsrapport enligt kommunallagen 4 kap 31 § inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år

Ekonomiska konsekvenser
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar in
redovisning och granskningsrapport senast den 30 juni 2022

Bilagor
Utbetalningsunderlag
Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd med bilagor

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg
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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.

Partistödet är en del av kommunfullmäktiges
budget.

"[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]"

Partistöd är ett viktigt sätt att upprätthålla
demokratin.
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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 påverkas på ett positivt sätt av att bidra till
demokratisk valda partier får stöd att genomföra en politik som påverkar
samhället positivt.

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?

99

Partistöd Vingåkers kommun 2022
Utbetalningsunderlag
Parti
Socialdemokraterna

Gatuadress
Köpmangatan 10
c/o Inga Bengtsson
Köpmanagatan 11
c/o Birgitta
Sigvardsdotter
Vik 6

Vänsterpartiet

Moderaterna

Centern
KD
Miljöpartiet de Gröna

Vägen till Livskvalitet

Sverigedemokraterna
Summa

Adress
Vingåker

pgnr/bgnr/kontonr
5063-2538

Utbetalas
Orgnr
164 224 818500-4952

643 30

Vingåker

8257-8, 93317813-9

43 768 817606-8776

643 93

Vingåker

5361-1000671

97 304 818500-9472

Vingåker

7139-28-03136

57 152 818501-1908

Vingåker
Högsjö

5305-5661
´8257-8, 263510177-3

30 384 802461-8251
30 384 818500-8870

Vingåker
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Blankett för redovisning av erhållet kommunalt
partistöd
Enligt kommunallagen 4 kap 31 § ska en mottagare av partistöd årligen lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som
anges i 29 § första stycket. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare
som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till
Vingåkers kommun, nämndservice, senast den 30 juni närmast följande år.
Parti

Organisationsnummer

Telefon

Adress

Redovisningen avser år

Erhållet partistöd

Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01)

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin

kommunalt partistöd med bilagor.doc

VK400S v1.0 040416 L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Kallelser 2021\Handlingar till Ksau 2021-10-26\8. Partistöd utbetalning\Blankett för Redovisning av erhållet

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att
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stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Datum

Datum

Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Granskningsintyg
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt
partistöd i Vingåkers kommun”.
Intygas av

Namnförtydligande

Datum

Ort

Bilaga 1
FÖRFATTNINGSSAMLING
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Flik 5.21

Regler för kommunalt partistöd i Vingåkers kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2021-02-08, § 10
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Vingåkers kommun ska därutöver gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vingåkers kommun utgår till partier som är representerade
i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen 4 kap § 29 andra stycket.
2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av
• ett grundstöd, som uppgår till 17 000 kronor per parti och år, samt
• ett mandatstöd, som uppgår till 13 384 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.
4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt kommunallagen 4 kap. 31 § inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
__________
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Bilaga 2

Utdrag ur kommunallagen, 4 kap. Förtroendevalda
Partistöd
29 § Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och
som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen
(2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Lag
(2019:835).
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i 29 § första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per
år.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

158
(xx)

Kf §

KS 2021/526

Långsiktiga ekonomiska mål för kommunen och
koncernen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att långsiktiga ekonomiska mål för kommunen och
koncernen fastställs i enlighet med förslaget i den strategiska inriktningen för nästa
mandatperiod.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska mål i enlighet med förslaget
för kommande planperiod förslagsvis i samband med beslut i november om
kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023 - 2024.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att presentera förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen/koncernen. Att besluta om specifika
belopp eller procentsatser för olika ekonomiska mått medför viss problematik.
Satsningar i form av investeringar i kommunkoncernen kommer på kort sikt troligen
att medföra utökad upplåning. På sikt förväntas dessa investeringar medföra ökad
inflyttning till kommunen. Långsiktiga ekonomiska mål bör ha en tidsaspekt på mer
än tre till fyra år medan mer kortsiktiga mål för ekonomin kan vara årliga.
Kommunens strategiska inriktning har en tidshorisont på fyra år och kommunplan
med budget omfattar en period om tre år. Bred politisk förankring är därför viktigt för
målsättningar som ska gälla på längre tid.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att två långsiktiga ekonomiska mål för
kommunkoncernen fastställs i samband med att beslut om strategisk inriktning för
nästa mandatperiod fattas. Följande målformulering föreslås:
• Kommunkoncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska över
tid förbättras eller hållas oförändrad.
• Kommunkoncernens låneskuld uttryckt som kronor per invånare ska över tid
minska.
Eventuellt kan även ett mål gällande kommunens skattesats fastställas om den
politiska majoriteten anser det är prioriterat,
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att två ekonomiska mål fastställs i
samband med fullmäktiges beslut i november gällande kommunplan med budget 2022
och flerårsplan 2023-2024. Följande målformulering föreslås:
• Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
Beslutsunderlag
Au § 153/2021
Tjänsteutlåtande 2021-09-08
PM Långsiktiga ekonomiska mål
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

159
(xx)

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
AB Vingåkershem/Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till kommunstyrelsen

Datum

2021-09-08
Handläggare

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

KS 2021/526

Förslag på långsiktiga ekonomiska mål för kommunen
och koncernen
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå att kommunfullmäktige beslutar att långsiktiga ekonomiska mål för
kommunen och koncernen fastställs i enlighet med förslaget i den strategiska
inriktningen för nästa mandatperiod.
2. Föreslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska mål i enlighet
med förslaget för kommande planperiod i samband med beslut i november om
kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att presentera förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen/koncernen. Att besluta om specifika
belopp eller procentsatser för olika ekonomiska mått medför viss problematik.
Satsningar i form av investeringar i kommunkoncernen kommer på kort sikt troligen
att medföra utökad upplåning. På sikt förväntas dessa investeringar medföra ökad
inflyttning till kommunen. Långsiktiga ekonomiska mål bör ha en tidsaspekt på mer
än tre till fyra år medan mer kortsiktiga mål för ekonomin kan vara årliga.
Kommunens strategiska inriktning har en tidshorisont på fyra år och kommunplan
med budget omfattar en period om tre år. Bred politisk förankring är därför viktigt för
målsättningar som ska gälla på längre tid.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att två långsiktiga ekonomiska mål för
kommunkoncernen fastställs i samband med att beslut om strategisk inriktning för
nästa mandatperiod fattas. Följande målformulering föreslås:
• Kommunkoncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska över
tid förbättras eller hållas oförändrad.
• Kommunkoncernens låneskuld uttryckt som kronor per invånare ska över tid
minska.
Eventuellt kan även ett mål gällande kommunens skattesats fastställas om den
politiska majoriteten anser det är prioriterat,
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Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att två ekonomiska mål fastställs i
samband med fullmäktiges beslut i november gällande kommunplan med budget 2022
och flerårsplan 2023-2024. Följande målformulering föreslås:
• Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.

Ärendets beredning
Ekonomichefen har ansvarat för handläggningen av ärendet. Dialog har förts med de
kommunala bolagen vid ägarsamråd. Avstämning med kommunens ledningsgrupp har
skett.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen nedanstående uppdrag:
”Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag på
långsiktiga ekonomiska mått för kommunen i form av, till exempel, koncernens
soliditet, koncernens självfinansieringsgrad, koncernens skuldsättningsgrad respektive
nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå dels vilka måtten ska vara och
vilken nivå de bör ha, dels en beskrivning av vilka konsekvenser olika nivåer får för
ekonomi och verksamheter.”

Förvaltningens ståndpunkt
Att ha en ekonomi i balans är reglerat både i lagstiftning och i kommunens egna
styrdokument. Det kan konstateras att det är svårt med långsiktiga finansiella mål som
i detalj fastställer specifika belopp eller nivåer för procentsatser osv. Varje kommun
och dess bolag har unika förutsättningar som man behöver ta hänsyn till. När det
gäller kommunens och koncernens resultat kan det konstateras utifrån både de av
kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ägardirektiv
och lagstiftning, att ett nollresultat är för lågt. Kommunledningsförvaltningen anser
därför att kommunens resultat över tid bör vara positivt och att en årlig målsättning för
kommunens resultat är rimligt.
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Kommunkoncernens behov av investeringar är stort och behovet av att finansiera
dessa med upptagande av nya lån kommer troligen att kvarstå de kommande åren. Inte
minst utifrån den nybyggnation som planeras för att på sikt uppnå en ökad befolkning
genom inflyttning. Ett mål gällande egenfinansiering av merparten av investeringarna
samt ett långsiktigt mål gällande upplåning per kommuninvånare kan därför vara
lämpligt. Kommunledningsförvaltningen poängterar att det är viktigt att beslut om
långsiktiga ekonomiska mål inte bakbinder kommunen eller dess bolag gällande de
satsningar som ett mål om en ökad befolkning medför genom investeringar och
upplåningsbehov.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att en målsättning för koncernens
soliditet skulle kunna vara ett bra långsiktigt mål, men att målet i så fall inte bör sättas
som en viss fastställd procentsats. Vingåker Vatten och Avfall AB kan utifrån VAlagstiftningen inte arbeta upp nån soliditet då över- och underskott ska regleras
gentemot abonnentkollektivet. För kommunkoncernen kan däremot ett finansiellt mål
gällande att kommunkoncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner
över tid ska öka eller hållas oförändrad vara ett bra mål på längre sikt.
För att kunna göra vissa beräkningar för hur olika nivåer av resultat, investeringar osv
påverkar kommunkoncernens ekonomi samt visualisera detta kan det vara bra att ha en
fastställd modell att arbeta utifrån. Till exempel kan det då beräknas hur stora
investeringar koncernen klarar utan att det påverkar soliditet, resultat eller upplåning
negativt Kommunledningsförvaltningen kommer att titta vidare på detta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de långsiktiga ekonomiska målen fastställs
i samband med att nästa strategiska inriktning för den nya mandatperioden tas fram.
Förslagsvis dessa mål:
• Kommunkoncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska över
tid förbättras eller hållas oförändrad.
• Kommunkoncernens låneskuld uttryckt som kronor per invånare ska över tid
minska.
Eventuellt kan även ett mål gällande kommunens skattesats fastställas om den
politiska majoriteten anser det är prioriterat.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att nedan ekonomiska mål fastställs i
samband med beslut om kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024:
• Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
Slutligen kan konstateras att långsiktiga mål bör ha en tidshorisont som är längre än
tre till fyra år. Kommunens strategiska inriktning omfattar en fyraårsperiod
(mandatperioden) och kommunplan med budget omfattar en treårsperiod
(planperioden). En bred politisk förankring är därför viktigt om målsättningen ska
hålla över längre tid.
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Ekonomiska konsekvenser
Ett årligt resultatmål på minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ger
i nuläget ca 6,5 mkr i överskott. Kommunen behöver överskott för att kunna hantera
satsningar genom nya investeringar. Överskott förbättrar kommunens likviditet, det
vill säga kommunens betalningsförmåga på kort sikt eller enklare uttryckt det ger
pengar på banken. Målet gällande självfinansieringsgraden för kommunens
investeringar innebär att kommunen inte ska låna pengar för att finansiera
investeringar. Undantag kan dock medges om investeringen anses vara av karaktären
med synnerliga skäl (större engångsinvestering med lång livslängd). Upplåning
medför en ökad driftkostnad genom de årliga räntekostnader det medför.
Räntekostnader belastar driftbudgeten.
Kommunens fastighetsbolag kommer troligen på kort sikt att behöva låna pengar för
att finansiera delar av den nybyggnation som planeras. Detta kommer att medföra att
koncernens skuldsättning på kort sikt försämras uttryckt som låneskuld i kronor per
invånare. Inflyttning i nybyggnationen sker vid en tidpunkt längre fram, vilket över tid
bör innebära att låneskulden förbättras då den kan fördelas på fler invånare. Satsningar
nu, ger utfall längre fram.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
PM från ekonomichefen

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
AB Vingåkershem/Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Ekonomienheten

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

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

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

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

Att fastställa lång- och kortsiktiga mål för
kommunen och kommunkoncernen bidrar till
en god ekonomisk hushållning. Incitament
för att trygga framtida generationers behov
av kommunal service.

"[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]"

Att fastställa lång- och kortsiktiga mål för
kommunen och kommunkoncernen bidrar till en god
ekonomisk hushållning. Incitament för att trygga
framtida generationers behov av kommunal service.
Hållbart nyttjande av kommunens och de
kommunala bolagens ekonomiska resurser bidrar till
tillväxt.
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Att fastställa lång- och kortsiktiga mål för
kommunen och kommunkoncernen bidrar till en god
ekonomisk hushållning, det medför hållbar
konsumtion och produktion på ett sätt som inte
försämrar för framtida generationer. Hållbart
nyttjande av kommunens och de kommunala
bolagens ekonomiska resurser.

"[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?

Samtliga nuvarande och kommande generationer.
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?

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i nutid ska se till så att
framtida generationers resurser inte förbrukas. Att fastställa långsiktiga
ekonomiska mål bidrar till en god ekonomisk hushållning.
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Långsiktiga ekonomiska mått koncernen
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen nedanstående uppdrag:
”Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen i form av, till exempel, koncernens
soliditet, koncernens självfinansieringsgrad, koncernens skuldsättningsgrad
respektive nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå dels vilka måtten ska
vara och vilken nivå de bör ha, dels en beskrivning av vilka konsekvenser olika
nivåer får för ekonomi och verksamheter.”

Ekonomichefen ansvarar för uppdraget. Dialog har skett med bolagen vid ägarsamråd.
Följande områden är intressanta att belysa:
•
•
•
•
•
•

Vad står i ägardirektiven
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Strategisk inriktning – övergripande mål
Lagstiftningens krav
Medskick från Kommuninvest utifrån genomförda workshops
Benchmarking – omvärldsspaning på några andra
kommuner/kommunkoncerners mål

Därefter summeras detta i en slutsats samt ges förslag på beslut.

Vad står i ägardirektiven
I de bolagsgemensamma ägardirektiven för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Kraft AB står följande när det gäller soliditet
och riskramar för verksamheten:
”Långsiktigt: Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt
för bolagens olika verksamheter (se nedan). Målen har beaktat kända risker och
åtaganden inom perioden. En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas.
Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner
angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som
finns för respektive bolag.
Kortsiktigt: Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års
budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för
nästkommande år.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån
prioriterade åtgärder, men med beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna
situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagen. För 20192021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.”
I de bolagsspecifika ägardirektiven står det följande för AB Vingåkershem:
”Soliditetsmål för bolaget: Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25
procent, men värdesäkring av fastigheter genom underhåll och expansion ska
prioriteras före konsolidering.”
För Vingåkers Kommunfastigheter AB anges i de bolagsspecifika ägardirektiven
nedan:
”Soliditetsmål för bolaget 2019–2021 Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna
genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.”

I ägardirektiven till Vingåker Vatten och Avfall AB finns inget omnämnt gällande
soliditet.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, kommunfullmäktige
§118/2013, anges att:
”Det finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun
innebär att kommunen säkerställer att den i ett kort och ett 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. Noll är för lite
av flera anledningar. 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.
Många faktorer måste samverka för att uppnå god ekonomisk hushållning i
kommunen. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. En viktig faktor är
att ha beredskap i organisationen för att snabbt styra verksamheten i linje med de
beslut som fattas. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett
tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att
åstadkomma detta samband krävs att kommunen bland annat har en utvecklad
planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål
samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser
gentemot målen.”
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Strategisk inriktning – övergripande mål
I den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 finns fyra prioriterade
områden, varav ett avser att kommunen ska ha en Ekonomi i balans. Till detta kopplas
ett övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Lagstiftningens krav
I kommunallagen, 11 kap 6§ framgår att kommunen ska fastställa finansiella mål som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens budget ska innehålla
en plan för verksamheten under budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för
en period av tre år inklusive de finansiella målen som nämns ovan.
I lagen om kommunal bokföring och redovisning, 11 kap 8§ framgår att kommunen i
sin årsredovisning ska göra en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god
ekonomisk hushållning enlig kommunallagen ovan, har uppnåtts och följts.
Koncernperspektivet gäller.

Medskick från Kommuninvest
Vid diskussioner med Kommuninvest i samband med workshops gällande
kommunkoncernens investerings- och upplåningsbehov diskuterades översiktligt även
vilken typ av mått som skulle kunna vara aktuella som långsiktiga finansiella mål.
Nedan sammanställs de synpunkter/medskick som Kommuninvest gett:
Soliditet – Eget kapital minus ansvarsförbindelsen för pensioner som andel av de
totala tillgångarna. Många räknar fram soliditeten utan att ta hänsyn till
pensionsförpliktelserna, men det väljer man själv hur man vill göra. När det gäller
soliditet brukar det sägas att den bör ligga på 20 procent för bolag för att kunna klara
en motgång. Har man 30 procent då har man även utrymme för att ställa om
processen. Det kanske fungerar i teorin, men saknar man likviditet spelar inte
soliditeten så stor roll. För kommunen räcker det med att soliditeten är stabilt positiv,
det vill säga att kommunen kan klara ett negativt resultat eller en nedskrivning utan att
soliditeten blir negativ. Kommunen har inte så många bolag så för soliditeten kanske
det räcker om koncernen tar sig över 10 procent. VA- och renhållningsbolaget kan inte
bygga upp en soliditet på grund av reglerna i VA-lagstiftningen.
Skuldsättningsgrad – Låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna,
visar hur stor del av materiella anläggningstillgångar som finansierats genom
upplåning. Vad skuldsättningsgraden ska ligga på är svårt att generellt säga. Googlar
man på det sägs att den ska ligga mellan 25 och 50 procent. Då räknar man skulder i
förhållande till aktiekapital. Om man säger att amorteringarna ska vara i samma takt
som avskrivningarna, då blir skuldsättningsgraden beroende av hur gamla tillgångarna
är. Dessutom kan man sätta mål för egenfinansiering av investeringarna. Det finns
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således mycket som kan röra till målsättningen. Det enkla rådet blir att räkna fram hur
hög den är idag och att därefter sätta ett rimligt mål som är lägre än den är idag.
Låneskuld per invånare – Nyckeltalet grundar sig på Rådet för kommunal
Redovisning (RKRs) nya rekommendation. Som låneskuld tar man med lån till
kreditinstitut, använd del av checkräkningskredit (koncernkredit), derivat, certifikat
och dylikt, finansiell leasing och diskonterade långa hyreskontrakt. Invånarantalet från
senaste årsskiftet.
Kommuninvest har tagit fram en modell som de kallar för ”Växa i finansiell balans”,
det vill säga hur man investerar utan att det påverkar soliditeten, resultat eller
upplåning negativt. Modellen beräknar hur stor egenfinansiering koncernen behöver
göra för att inte soliditeten ska minska. Ekonomichefen har fått modellen presenterad
och den visar på ett tydligt sätt hur olika mått för resultat, investeringsnivå eller
soliditet påverkas av de beslut som fattas.

Benchmarking
Vid en omvärldsbevakning av vilka långsiktiga finansiella mål som förekommer i
några andra kommuner/kommunkoncerner framkommer nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kommunkoncernens eget kapital uttryckt i kronor per invånare ska över tid öka
(Kalmar)
Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 procent (Ale)
Självfinansieringsgrad av investeringar ska i genomsnitt under en rullande
åttaårsperiod med 2016 som startår uppgå till minst 70 procent (Ale)
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska öka med en procent årligen på lång
sikt (Ale)
Soliditeten ska över tid förbättras eller hållas oförändrad (Stenungssund)
Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden (Stenungssund)
Årets resultat ska vara positivt och uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. (Sundsvall)
Nettokostnadsandelen skall vara max 99%. (Skillnaden mellan kostnader och
taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag) Oxelösund
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (Oxelösund)
Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till två procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för varje år 2022-2025.
Kommunens andel av detta ska vara minst två procent (Nordanstig)
Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen (Nordanstig)
Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga omsättningstillgångarna ska
vara högre än de kortfristiga skulderna (Nordanstig)
I ett långfristigt perspektiv ska självfinansieringsgraden för investeringar uppgå
till 100 procent. Undantag kan göras vid investeringar av större karaktär
(exempelvis skolor och äldreboenden) med lång livslängd. (Nordanstig)
Att årligen uppnå ett resultat som är minst 1 procent av skatteintäkterna och
utjämningen (ca 11 mnkr 2021) (Flen)
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•
•
•
•

Investeringsnivån ska inte överstiga 6 procent av skatteintäkter och
utjämningsbidrag (ca 55 mnkr 2021) (Flen)
Årets resultat ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under
innevarande mandatperiod (Gnesta)
Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster
ska uppgå till max 100 procent per år (Gnesta)
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30
procent (Gnesta)

Slutsats
Att ha en ekonomi i balans är reglerat både i lagstiftning och kommunens egna
styrdokument. Av det som nämns ovan kan konstateras att det är svårt med långsiktiga
finansiella mål som i detalj fastställer procentsatser eller liknande. Varje kommun och
dess bolag har unika förutsättningar som man behöver ta hänsyn till. När det gäller
kommunens och koncernens resultat kan det konstateras utifrån både de av
kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ägardirektiv
och lagstiftning, att ett nollresultat är för lågt. Därför bör kommunens resultat över tid
vara positivt. Ett årligt resultatmål på minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag bör kommunen som lägst ha. Ett resultatmål på 1 procent per år ger i
nuläget ca 6,5 mkr i överskott. Kommunen behöver överskott för att kunna hantera
satsningar genom nya investeringar.
När det gäller ett eventuellt mål gällande soliditeten kan konstateras att Vingåkers
Vatten och Avfall AB inte kan bygga upp någon soliditet då VA-lagstiftningen gör
gällande att över-/underskott i verksamheten ska regleras via taxan gentemot
abonnenterna. Ägardirektiven för AB Vingåkershem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB reglerar soliditeten i dessa bolag. Därför skulle en målsättning
för koncernens soliditet som en viss fastställd procentsats inte vara lämpligt. Däremot
kan ett finansiellt mål gällande att kommunkoncernens soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen för pensioner över tid ska öka eller hållas oförändrad vara ett bra
mål.
För att visualisera hur olika beslut om kommunens/koncernens resultat eller
investeringar påverkar koncernens nyckeltal kan det vara en fördel att nyttja en
modell, till exempel den som Kommuninvest tagit fram ”Växa i finansiell balans”. I
en sådan kan man simulera vilka olika resultat som krävs för att genomföra en viss
volym investeringar eller hur mycket investeringar som kan genomföras om vill uppnå
ett visst resultat. Den visar även hur soliditet och låneskuld påverkas vid olika beslut
om resultat och investeringar osv.
Kommunkoncernens behov av investeringar är stort och behovet av att finansiera
dessa med upplåning kommer att kvarstå de kommande åren. Ett mått gällande
egenfinansiering av merparten av investeringarna, skuldsättningsgrad eller upplåning
per kommuninvånare kan därför vara lämpligt. Det är viktigt att besluten om
långsiktiga ekonomiska mål inte bakbinder kommunen eller dess bolag gällande de
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satsningar som ett mål om en ökad befolkning medför genom investeringar och
upplåning.
Förslag på ekonomiska mått som skulle kunna vara lämpliga för Vingåkers
kommun/kommunkoncern, uppgifter gällande år 2020 och 2019 har hämtats ur
statistikdatabasen Kolada:
•
•
•
•

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner i kommunkoncernen ska
över tid förbättras eller hållas oförändrad. (2019: -2,1% 2020: +0,4%)
I ett långfristigt perspektiv ska självfinansieringsgraden för investeringar uppgå
till 100 procent i kommunen. Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av
större karaktär med lång livslängd, så kallade synnerliga skäl.
Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som är minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag (ca 6,5 mkr 2021)
Kommunkoncernens låneskuld uttryckt som kronor per invånare ska över tid
minska. (2019: 78 339 kr/inv 2020: 80 874 kr/inv)

Satsningar och investeringar kräver finansiering. Att ha positiva resultat gör att det
finns utrymme för nya investeringar. Satsningar kostar pengar och initialt kommer
kommunkoncernens kostnader inte att matchas av ökade intäkter. Intäkterna, genom
ökade skatteintäkter och generella statsbidrag kommer först då inflyttning av nya
kommuninvånare skett. Koncernen har många utgifter/kostnader på en gång medan
intäkterna kommer längre fram då inflyttning av nya kommuninvånare skett.
Inflyttning kostar också pengar genom ökat behov av kommunal service. Att ha ett
mål gällande koncernens upplåning per kommuninvånare kan vara ett bra mått för att
över tid inte skuldsätta kommande generationer mer än nödvändigt. Fler medborgare
innebär att koncernen vid behov kan finansiera fler investeringar med lån utan att
nyckeltalet försämras. Det blir fler individer att fördela koncernens låneskuld på.
Den strategiska inriktningen som den politiska majoriteten fastställer vid varje ny
mandatperiod behöver innehålla de långsiktiga finansiella mål som ska gälla. I
samband med beslut om kommunplan med budget fastställs därefter vilka ekonomiska
mål som ska gälla för planperioden med utgångspunkt i de långsiktiga målen i den
strategiska inriktningen.

Behov av beslut
Beslut om prioriteringar/långsiktiga finansiella mål bör fattas i den strategiska
inriktningen för nästa mandatperiod. Förslagsvis dessa:
• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner i kommunkoncernen ska
över tid förbättras eller hållas oförändrad. (2019: -2,1% 2020: +0,4%)
• Kommunkoncernens låneskuld uttryckt som kronor per invånare ska över tid
minska. (2019: 78 339 kr/inv 2020: 80 874 kr/inv)
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Eventuellt kan även ett mål gällande kommunens skattesats fastställas om den
politiska majoriteten anser det är prioriterat.
Beslut som gäller finansiella mål för åren 2022-2024 bör fattas i samband med slutligt
beslut om budget i november i år.
• Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som är minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag (ca 6,5 mkr 2021)
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.

Kommunledningsförvaltningen 2021-09-06
Ekonomienheten

Elin Höghielm
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

186
(194)

2021-09-28

Au § 153

KS 2021/526

Förslag på långsiktiga ekonomiska mål för kommunen
och koncernen
l . Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet och åter ta upp det till behandling
efter dialogdag 3.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att presentera förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen/koncernen. Att besluta om specifika
belopp eller procentsatser för olika ekonomiska mått medför viss problematik.
Satsningar i form av investeringar i kommunkoncernen kommer på kort sikt troligen
att medföra utökad upplåning. På sikt förväntas dessa investeringar medföra ökad
inflyttning till kommunen. Långsiktiga ekonomiska mål bör ha en tidsaspekt på mer
än tre till fyra år medan mer kortsiktiga mål för ekonomin kan vara årliga.
Kommunens strategiska inriktning har en tidshorisont på fyra år och kommunplan
med budget omfattar en period om tre år. Bred politisk förankring är därför viktigt för
målsättningar som ska gälla på längre tid.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att två långsiktiga ekonomiska mål för
kommunkoncernen fastställs i samband med att beslut om strategisk inriktning för
nästa mandatperiod fattas. Följande målformulering föreslås:
• Kommunkoncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska över
tid förbättras eller hållas oförändrad.
• Kommunkoncernens lånesku ld uttryckt som kronor per invånare ska över tid
minska.

Yrkanden
Ordförande yrkar på att bordlägga ärendet och åter ta upp det till behandling efter
dialogdag 3.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer förvaltningens förslag
till beslut mot ordförandes yrkande om att bordlägga ärendet.
Ordförande finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-08
PM från ekonomichefen - Långsiktiga mål

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-09-28

167
(194

Tid och plats
Tisdagen den 28 september 2021, kl. 09:00- 14:45 i sammanträdesrum Hjälmaren,
kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Ing-Mari Frössevi (C) §§ 138-142
Lennart Andersson (KD)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§ 138- 145
Elin Höghielm, ekonomichef §§ 138-142
Mattias Gustafsson, HR-chef§§ 138-142
Maria Pestrea, IT-och kommunikationschef§§ 140-142
Olle Söderström, planarkitekt §§ 138-140

Paragrafer
Protokollet är justerat

138 - 161
2021-10-05

Deltagande på distans
Robert Skoglund, Susanne Jaktlund, Elin Höghielm och Olle Söderström deltar på distans via
videolänk.

Sekreterare

Ordförande

Justerande

C'
~
. .~
.B
. ?o.~
. . . ... . . . .
E~~~

~~
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

168

2021 -09-28

(194)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021 -09-28

Datum för anslagsuppsättande

202 1- 10-07

Datum för anslagsnedtagande

2021- 10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

•••

··0

6~. ~~t\.~h'ir:")......

•••••

0

o ••••••

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

160
(xx)

Kf §

KS 2021/554

Utredning om finansiering av Mat och Måltider
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Mat & Måltider övergår till ramfinansiering inför
budgetåret 2022. En omfördelning av ramarna görs från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden, till kommunstyrelsen. Försäljning av
livsmedel, fika, matlådor till hemmaboende samt enskilda måltider, fortsätter vara
intäktsfinansierat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Mat & Måltiders
budgetmodell. Nuvarande budgetmodell är komplex och kräver mycket administration
för att ge rätt budgetförutsättningar. Endast en liten del av kostnaderna påverkas av
antalet matgäster varvid utmaningen är att anpassa verksamheten när intäkterna
förändras mellan åren. Därför föreslår förvaltningen en återgång till ramfinansiering.
Då Mat & Måltider redan 2021 brottas med ett stort underskott, räcker det inte att
förändra budgetmodellen för att få en ekonomi i balans. Om medel tillförs utifrån
2020 års intäktsnivåer kan Mat & Måltider bibehålla nuvarande måltidskvalitet
samtidigt som en ekonomi i balans uppnås. För att komma in i ram utifrån 2021 års
intäktsnivåer, krävs stora besparingar i verksamheten. I första hand bör besparingar
som inte påverkar servicenivån gentemot de övriga förvaltningarna genomföras.
Beslutsunderlag
Au § 174/2021
Au § 154/2021
Tjänsteutlåtande 2021-09-20
PM utredning om finansiering av Mat och måltider
Beslutet skickas till
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn & utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-20
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/554

Tjänsteutlåtande budgetmodell Mat & Måltider
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Mat & Måltider övergår till ramfinansiering inför budgetåret 2022. En
omfördelning av ramarna görs från Barn och utbildningsnämnden och
socialnämnden, till Kommunstyrelsen. Försäljning av livsmedel, fika, matlådor till
hemmaboende samt enskilda måltider, fortsätter vara intäktsfinansierat.
2. Ramen beräknas utifrån 2020 års intäktsnivå för en bibehållen service och
måltidskvalitet. Om inga besparingskrav ska läggas på Barn och
utbildningsnämnden samt socialnämnden behöver ytterligare medel tillföras.
Alternativt beräknas ramen utifrån 2021 års intäktsnivå, med kraftig sänkning av
service och kvalitet som följd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Mat & Måltiders
budgetmodell. Nuvarande budgetmodell är komplex och kräver mycket administration
för att ge rätt budgetförutsättningar. Endast en liten del av kostnaderna påverkas av
antalet matgäster varvid utmaningen är att anpassa verksamheten när intäkterna
förändras mellan åren. Därför föreslår förvaltningen en återgång till ramfinansiering.
Då Mat & Måltider redan 2021 brottas med ett stort underskott, räcker det inte att
förändra budgetmodellen för att få en ekonomi i balans. Om medel tillförs utifrån
2020 års intäktsnivåer kan Mat & Måltider bibehålla nuvarande måltidskvalitet
samtidigt som en ekonomi i balans uppnås. För att komma in i ram utifrån 2021 års
intäktsnivåer, krävs stora besparingar i verksamheten. I första hand bör besparingar
som inte påverkar servicenivån gentemot de övriga förvaltningarna genomföras.
Ärendets beredning

Samhällsbyggnadschefen har ansvarat för uppdraget och har satt ihop en
arbetsgrupp för uppdraget bestående av samhällsbyggnadschef, ekonomichef,
socialchef samt barn- och utbildningschef. Synpunkter har även inhämtats från
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kökschefer samt kanslichef Barn & utbildningsförvaltningen 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
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen nedanstående uppdrag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en
övergång från intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för
enheten Mat & Måltider. Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten
och berörda nämnder och förvaltningar ska ingå i utredningen.

Förvaltningens ståndpunkt
Nuvarande budgetmodell är komplex och kräver mycket administration för att ge rätt
budgetförutsättningar. Endast en liten del av kostnaderna påverkas av antalet
matgäster varvid utmaningen är att anpassa verksamheten när intäkterna förändras
mellan åren. Därför föreslår förvaltningen en återgång till ramfinansiering.
Då Mat & Måltider redan 2021 brottas med ett stort underskott, räcker det inte att
förändra budgetmodellen för att få en ekonomi i balans. Om medel tillförs utifrån
2020 års intäktsnivåer kan Mat & Måltider bibehålla nuvarande måltidskvalitet
samtidigt som en ekonomi i balans uppnås. För att komma in i ram utifrån 2021 års
intäktsnivåer, krävs stora besparingar i verksamheten. I första hand bör besparingar
som inte påverkar servicenivån gentemot de övriga förvaltningarna genomföras.
Minskas servicenivån runt måltiderna läggs större ansvar på pedagoger och
vårdpersonal, vilket gör att besparingen ur ett kommunperspektiv inte blir lika stor.
Ekonomiska konsekvenser
En återgång till rambudget, i enlighet med övriga verksamheter i kommunen, skulle ge
en enklare budgetprocess och därmed minska riskerna för ett fortsatt
budgetunderskott.
Under de två senaste åren då Mat & Måltiders prisnivå varit oförändrad har
besparingskravet uppgått till 3 240 tkr (minskade intäkter & ökade kostnader). vilket
motsvarar 13,5 % av budgeten. I denna beräkning har intäktsbortfallet på 2 800 tkr för
Katrineholm och Flens matlådor räknats bort. Flertalet besparingsåtgärder har
genomförts, vilket motsvarar ungefär hälften av besparingskravet. Om inga ytterligare
medel tillförs Mat & Måltider måste mer drastiska åtgärder genomföras, där kvaliteten
på måltiderna påverkas. För att återgå till 2020 års förutsättning behöver 1950 tkr
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tillföras Mat & Måltider om inga besparingskrav ska läggas på Barn och
utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Försäljningsintäkter
jan-dec
Försäljningsintäkter måltider
Försäljningsintäkter städ
Försäljningsintäkter

2018

2019

2020

2021

23460
2365
25825

24270
2365
26635

21365
2520
23885

19517*
2419*
21936*

*Prognos för 2021

Bilagor

•
•
•
•

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
PM Budgetmodell Mat & Måltider

Beslutet skickas till

Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn & utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Bidrar till en ekonomi i balans

Mätta barn & elever har lättare att lära och
utvecklas.

För nöjda matgäster ökar livskvaliteten 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]"

Mätta matgäster ökar hälsa och välbefinnande.
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Mätta barn & elever har bättre förutsättningar att
lära i förskolan/skolan.

"[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 och elever i Vingåker kommuns skolor & förskolor

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?

Bättre förutsättningar att lyckas i skolan för alla.
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Budgetmodell Mat & Måltider
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen nedanstående uppdrag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en
övergång från intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för
enheten Mat & Måltider. Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten
och berörda nämnder och förvaltningar ska ingå i utredningen.
Samhällsbyggnadschefen ansvarar för uppdraget och har satt ihop en arbetsgrupp för
uppdraget bestående av samhällsbyggnadschef, ekonomichef, socialchef samt barnoch utbildningschef. Synpunkter har även inhämtats från kökschefer samt kanslichef
Barn & utbildningsförvaltningen.

Nuvarande budgetmodell intäktsfinansiering
2010 övergick Mat & Måltider till en fullt ut intäktsfinansierad budgetmodell.
Dåvarande budgetram räknades om till en prislista baserat på antalet inskrivna elever
samt brukare inom äldreomsorgen. Ramen omfördelades till Barn och
utbildningsnämnden och socialnämnden, som istället började köpa matportioner samt
förskolestädning/barn, från Mat & Måltider. Initialt interndebiterades matportionerna
månadsvis, men då administrationen runt detta var omfattande, har istället årsvis
debitering genom bokföringsorder införts succesivt. Prognostiserat antal
elever/brukare ligger till grund för årsdebiteringen. Utöver matportioner säljer Mat &
Måltider fika och livsmedel till kommunens verksamheter. För att täcka alla kostnader
utöver livsmedelskostnaden, läggs ett påslag på 25 % på all försäljning av livsmedel.
Under de år då inga löne- eller hyreskompensationer tillförts budgetramarna, har priset
på måltider och livsmedel varit oförändrade för att inte belasta nämnderna ytterligare.
Därigenom har Mat & Måltider genomfört besparingar för att täcka hyresökningar,
löneökningar samt ökade livsmedelspriser.

Fördelar med nuvarande budgetmodell
•
•

Resurserna anpassas efter antalet matportioner som serveras.
Kostnaden belastar den verksamhet där värdet uppstår

Nackdelar med nuvarande budgetmodell
•
•

Komplexiteten i att räkna fram antalet ätande matgäster har gjort att det varit
både tidskrävande och svårt att få fram tillförlitliga siffror. Intäkterna har
därmed minskat mer än de borde ha gjort.
Intäkterna varierar från år till år, vilket gör det svårt att planera verksamheten.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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•
•

Ett flertal kostnadsposter påverkas inte av antalet elever/brukar, varvid
besparingar kan vara svåra att genomföra när intäkterna sjunker. Exempelvis
är städytan på en förskola oberoende av antalet barn.
Då Mat & Måltider har en annan budgetmodell än övriga verksamheter i
kommunen, behöver justeringar göras utifrån de budgetbeslut som fattas
kommunövergripande.

Intäkter
De senaste åren har Mat & Måltiders intäkter minskat. En del av intäktsförlusten (2,8
mkr) beror på att Vingåker inte längre lagar Katrineholms och Flens matlådor. Men
även antalet elever/barn & brukare har minskat i jämförelse med utgångsvärdet. Det
har visat sig att budgeten historiskt har byggt på felaktiga uppgifter gällande barn- och
elevantal, men att detta på senare tid har korrigerats och medfört att ett
budgetunderskott uppstått. I praktiken har vi under perioden istället öppnat fler
förskoleavdelningar för att möta upp det ökade barnantalet, vilket även medför
utökade städytor. Något som inte kompenseras i nuvarande budgetmodell. Andra
förvaltningars besparingskrav påverkar även Mat & Måltiders budget, då
verksamheterna begränsar sina inköp, varvid en svårplanerad intäktsminskning
uppstår.
Försäljningsintäkter
jan-dec
Försäljningsintäkter måltider
Försäljningsintäkter städ
Försäljningsintäkter

2018

2019

2020

2021

23460
2365
25825

24270
2365
26635

21365
2520
23885

19517*
2419*
21936*

*Prognos för 2021

Kostnader
Samtidigt som intäkterna har minskat har kostnaderna för löneökningar,
hyreshöjningar och livsmedelspriserna ökat med ungefär 2 mkr sedan 2018.
Ökade kostnader 2019–2021
Löneökningar

700 000 kr

Hyresökningar

40 000 kr

Ökning Livsmedelspriser

600 000 kr

Totalt

1 340 000 kr
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Besparingar
Under de två senaste åren då Mat & Måltiders prisnivå varit oförändrad har
besparingskravet uppgått till 3 240 tkr (minskade intäkter & ökade kostnader). vilket
motsvarar 13,5 % av budgeten. I denna beräkning har intäktsbortfallet på 2 800 tkr för
Katrineholm och Flens matlådor räknas bort. Följande besparingsåtgärder har
genomförts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minskad bemanning i alla kök med mer än 1 medarbetare (16 % av
bemanningen i skolköken samt 20 % av bemanningen på Humlegården)
Längre perioder av sammanslagning av förskolor i samband med lov
Minskad administration genom fler stående fakturor
Uppbyggnad av enklare e-tjänst för livsmedelsbeställningar och därigenom
har vi haft möjlighet att säga upp kostdatasystemet
Tydligare rutiner för specialkost samt uppbyggnad av E-tjänst har minskat
administration och antalet individuella specialkostlösningar.
Förändringar i menyn där dyrare maträtter som helt kött/kyckling serveras
mindre frekvent.
Anpassningar av utbudet på frukost & mellanmål
Bromsat inköpen av ekologiska råvaror
Lånat ut måltidschef till andra uppdrag

Åtgärderna motsvarar ungefär hälften av besparingskravet. Om inga ytterligare medel
tillförs Mat & Måltider måste mer drastiska åtgärder genomföras, där kvaliteten på
måltiderna påverkas.
Möjliga besparingar
• Ytterligare sammanslagning av förskolor & fritids på lov, 50 000 kr
• Enklare meny äldreomsorgen, 35 000 kr
• Frångå ekologisk mjölk och mejeriprodukter, 50 000 kr
• Frångå svenskt kött och kyckling, 150 000 kr
• Frångå fairtrade kaffe och te, 100 000 kr
• Ny stor förskola i centralorten, 100 000 kr
• Sammanslagning av Marmorbyns skola & förskola med nytt tillagningskök,
200 000 kr
• Nytt tillagningskök Slottsskolan F-6, 100 000 kr
• Minskad kvalitet Slottsskolan 7–9 100 000 kr
• Minskade engångsmaterial vid möten & utflykter 10 000 kr
• Tillagningskök Högsjöskola/förskola 200 000 kr
• Minskat antal chefer 575 000 kr
• Försämrad service i köken, då alla kök inte kan bemannas under hela dagen
100 000 – 900 000 kr

Slutsats
Nuvarande budgetmodell är komplex och kräver mycket administration för att ge rätt
budgetförutsättningar. Endast en liten del av kostnaderna påverkas av antalet
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matgäster varvid utmaningen är att anpassa verksamheten när intäkterna förändras
mellan åren. Personalkostnaderna i kök med bara en medarbetare är svåra att minska.
De större köken har därför fått genomföra stora besparingar för att kompensera för
löneökningar i de små köken. Besparingar motsvarande de ökade lönerna, hyrorna och
livsmedelskostnaderna har redan genomförts. För att få en ekonomi i balans och
kompensera för utmaningarna i nuvarande budgetmodell krävs fler kvalitetssänkande
åtgärder om inga nya medel tillförs. En återgång till rambudget, i enlighet med övriga
verksamheter i kommunen, skulle ge en enklare budgetprocess och därmed minska
riskerna för ett fortsatt budgetunderskott. För att bibehålla incitamentet att fortsätta
göra kostnadsmedvetna livsmedelsinköp, bör livsmedelsbudgeten även
fortsättningsvis ligga där inköpen görs. Däremot kan personalkostnaden för den
service och hantering av livsmedel som Mat & Måltider utför finansieras med
rammedel.
Då Mat & Måltider redan 2021 brottas med ett stort underskott, räcker det inte att
förändra budgetmodellen för att få en ekonomi i balans. Om medel tillförs utifrån
2020 års intäktsnivåer kan Mat & Måltider bibehålla nuvarande måltidskvalitet
samtidigt som en ekonomi i balans uppnås. För att komma in i ram utifrån 2021 års
intäktsnivåer, krävs stora besparingar i verksamheten. I första hand bör besparingar
som inte påverkar servicenivån gentemot de övriga förvaltningarna genomföras.
Minskas servicenivån runt måltiderna läggs större ansvar på pedagoger och
vårdpersonal, vilket gör att besparingen ur ett kommunperspektiv inte blir lika stor.
Ytterligare minskning av dyra populära maträtter, får negativa konsekvenser för den
upplevda nöjdheten hos matgästerna. Mindre nöjda matgäster får negativa
hälsoeffekter och upplevd livskvalitet hos såväl unga som äldre och kan på sikt
påverka skolresultaten negativt.

Behov av beslut
Ny budgetmodell för Mat & Måltider kan beslutas om i samband med beslut om
Kommunplan med budget 2022.
Förslag till beslut
1. Mat & Måltider övergår till ramfinansiering inför budgetåret 2022. En
omfördelning av ramarna görs från Barn och utbildningsnämnden och
socialnämnden, till Kommunstyrelsen. Försäljning av livsmedel, fika, matlådor till
hemmaboende samt enskilda måltider, fortsätter vara intäktsfinansierat.
2. Ramen beräknas utifrån 2020 års intäktsnivå för en bibehållen service och
måltidskvalitet. Om inga besparingskrav ska läggas på Barn och
utbildningsnämnden samt socialnämnden behöver ytterligare medel tillföras.
Alternativt beräknas ramen utifrån 2021 års intäktsnivå, med kraftig sänkning av
service och kvalitet som följd.

142

Vingaker.se

5 (5)

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-08

Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-09-28

KS 2021/554

Au § 154

Utredning om finansiering av Mat & Måltider
Arbetsutskottets beslut
l. Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet och åter ta upp det till behandling
efter dialogdag 3.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/202l) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Mat & Måltiders
budgetrnodelI. Nuvarande budgetrnodelI är komplex och kräver mycket administration
för att ge rätt budgetförutsättningar. Endast en liten del av kostnaderna påverkas av
antalet matgäster varvid utmaningen är att anpassa verksamheten när intäkterna
förändras mellan åren. Därför föreslår förvaltningen en återgång till ramfinansiering.
Då Mat & Måltider redan 2021 brottas med ett stort underskott, räcker det inte att
förändra budgetrnodellen för att få en ekonomi i balans. Om medel tillförs utifrån
2020 års intäktsnivåer kan Mat & Måltider bibehålla nuvarande måltidskvalitet
samtidigt som en ekonomi i balans uppnås. För att komma in i ram utifrån 2021 års
intäktsnivåer, krävs stora besparingar i verksamheten. I första hand bör besparingar
som inte påverkar servicenivån gentemot de övriga förvaltningarna genomföras.

Yrkanden
Ordförande yrkar på att bordlägga ärendet och åter ta upp det till behandling efter
dialogdag 3.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer förvaltningens förslag
till beslut mot ordförandes yrkande om att bordlägga ärendet.
Ordförande finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-20
PM från samhällsbyggnadschef- BudgetrnodelI mat och måltider

Utdrags bestyrkande

J usterandes sign
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Tid och plats
Tisdagen den 28 september 2021, kl. 09:00-14:45 i sammanträdesrum Hjälmaren,
kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
Ing-Mari Frössevi (C) §§ 138-142
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§ 138-145
Elin Höghielm, ekonomichef §§ 138-142
Mattias Gustafsson, HR-chef§§ 138-142
Maria Pestrea, IT-och kommunikationschef § § 140-142
Olle Söderström, planarkitekt §§ 138-140
Paragrafer
Protokollet är justerat

138 - 161
2021-10-05

Deltagande på distans
Robert Skoglund, Susanne Jaktlund, Elin Höghielm och Olle Söderström deltar på distans via
video länk.
Sekreterare

Ordförande

Justerande

~ B?ö.~ .....

E~~

jt;~
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

168

2021 -09-28

(194)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-07

Datum för anslagsnedtagande

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

o ••

C~ B~t\.s:\:r.Q.Y>') .........

o •••••• •

o··

• •••••

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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ar:betsLltskott

ViRfjåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

212
(225)

2021 -10-26

Au § 174

KS 2021/554

Utredning om finansiering av Mat och Måltider
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Mat & Måltider övergår till ramfinansiering inför
budgetåret 2022. En omfördelning av ramarna görs från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden, till kommunstyrelsen. Försäljning av
livsmedel, fika, matlådor till hemmaboende samt enskilda måltider, fortsätter vara
intäktsfinansierat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 20222024 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Mat & Måltiders
budgetrnodelI. Nuvarande budgetrnodelI är komplex och kräver mycket administration
för att ge rätt budgetförutsättningar. Endast en liten del av kostnaderna påverkas av
antalet matgäster varvid utmaningen är att anpassa verksamheten när intäkterna
förändras mellan åren. Därför föreslår förvaltningen en återgång till ramfinansiering.
Då Mat & Måltider redan 2021 brottas med ett stort underskott, räcker det inte att
förändra budgetrnodellen för att få en ekonomi i balans. Om medel tillförs utifrån
2020 års intäktsnivåer kan Mat & Måltider bibehålla nuvarande måltidskvalitet
samtidigt som en ekonomi i balans uppnås. För att komma in i ram utifrån 2021 års
intäktsnivåer, krävs stora besparingar i verksamheten. I första hand bör besparingar
som inte påverkar servicenivån gentemot de övriga förvaltningarna genomföras.
Förvaltningens förslag till beslut:
l. Kommunfullmäktige beslutar att Mat & Måltider övergår till ramfinansiering
inför budgetåret 2022. En omfördelning av ramarna görs från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden, till kommunstyrelsen. Försäljning av
livsmedel, fika, matlådor till hemmaboende samt enskilda måltider, fortsätter
vara intäktsfinansierat.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ramen beräknas utifrån 2020 års intäktsnivå
för en bibehållen service och måltidskvalitet. Om inga besparingskrav ska
läggas på barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden behöver
ytterligare medel tillföras. Alternativt beräknas ramen utifrån 2021 års
intäktsnivå, med kraftig sänkning av service och kvalitet som följd. Kostnaden
hänskjuts till budgetbeslutet.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar på att beslutspunkt 2 i förvaltningens förslag till beslut
ska strykas.
Ordförande yrkar bifall på Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

213
(225)

2021-10-26

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar utskottet ställning till
beslutspunkt l och därefter avslagsyrkandet på beslutspunkt 2.
Ordförande finner att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
på beslutspunkt l .
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslagsyrkandet på
beslutspunkt 2 och finner att utskottet beslutar i enlighet med avslagsyrkandet.

Beslutsunderlag
Au § 154/2021
Tjänsteutlåtande 2021-09-20
PM utredning om finansiering av Mat och måltider

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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t'tollliilUlIsty.elseiis ar betsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -10-26

Vlngakers
kommun
195
(225)

Tid och plats
Tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 13:00-16: 10 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KD)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne laktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström, sekreterare
Paragrafer
Protokollet är justerat

162-184
2021-11 -01

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Datum för anslagsuppsättande

2021-11 -03

Datum för anslagsnedtagande

2021 - 11 -25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

161
(xx)

Kf §

KS 2021/555

Utredning av kommunalt stöd till enskilda vägar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att införandet och nivån på ett eventuellt bidrag till
enskilda vägar, tas i samband med beslut om Kommunplan med budget 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid återinförande av kommunalt stöd till enskilda
vägar, ges endast bidrag till de enskilda vägar som är berättigade till statligt
driftbidrag. Inför ett införande ges förvaltningen i uppdrag att kartlägga de enskilda
vägarna inom kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten att
införa ett kommunalt stöd till enskilda vägar samt ge förslag på hur det skulle gå till
och vilka kostnader det skulle medföra. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att om kommunen beslutar sig för att ge ett kommunalt bidrag till de enskilda
vägarna bör kommunen endast ge ett ekonomiskt stöd till enskilda vägar som även får
ett statligt driftbidrag. Detta upplägg ger en lättare administrativ process och därmed
lägre kostnader. Kommunen får samtidigt stöd från Trafikverket som utför kontroller
på de vägar som har statsbidrag. Då dessa väghållare har förbundit sig till att
underhålla och hålla vägarna öppen för allmänheten för att få ett statligt driftbidrag.
Däremot anser Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen att en kartläggning av alla
enskilda vägar inom kommungränsen bör göras innan återinförandet av stöd till
enskilda vägar kan träda ikraft. Detta för att klargöra
vem som har väghållaransvaret för dessa vägar och därmed också ska ta ansvar för
finansiering av eventuella nybyggnationer, drift och underhåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021 -09-20
PM utredning bidrag till enskilda vägar
Protokollsutdrag Au § 155/2021
Protokollsutdrag Ks § 199/2021
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-20
Handläggare

Viveka Wernqvist
0151- 193 39
Viveka.wernqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/555

Kommunalt stöd till enskilda vägar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Införandet och nivån på ett eventuellt bidrag till enskilda vägar, tas i samband med beslut om
Kommunplan med budget 2022.
2. Vid eventuellt återinförande av kommunalt stöd till enskilda vägar, ges endast bidrag till de
enskilda vägar som är berättigade till statligt driftbidrag. Inför ett eventuellt införande ges
förvaltning i uppdrag att kartlägga de enskilda vägarna inom kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett
kommunalt stöd till enskilda vägar samt ge förslag på hur det skulle gå till och vilka kostnader det
skulle medföra. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att om kommunen beslutar sig för
att ge ett kommunalt bidrag till de enskilda vägarna bör kommunen endast ge ett ekonomiskt stöd till
enskilda vägar som även får ett statligt driftbidrag. Detta upplägg ger en lättare administrativ process
och därmed lägre kostnader. Kommunen får samtidigt stöd från Trafikverket som utför kontroller på
de vägar som har statsbidrag. Då dessa väghållare har förbundit sig till att underhålla och hålla vägarna
öppen för allmänheten för att få ett statligt driftbidrag. Däremot anser Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att en kartläggning av alla enskilda vägar inom kommungränsen bör
göras innan återinförandet av stöd till enskilda vägar kan träda ikraft. Detta för att klargöra
vem som har väghållaransvaret för dessa vägar och därmed också ska ta ansvar för finansiering av
eventuella nybyggnationer, drift och underhåll.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Redan år 1968 beslutade Vingåkers kommun att ge ett ekonomiskt stöd till de enskilda vägarna som
även var statsbidragsberättigade och bidraget skulle då täcka för mellanskillnaden upp till
hundraprocent. Kommunen gav då även något som kallades för iståndsättningsbidrag för att underlätta
bildandet av statsbidragsberättigade samfälligheter. Sedan 2002 och framåt har kommunen inte gett
något ekonomiskt stöd till enskilda vägar men vill återigen se på möjligheterna till att återinföra detta.
Kommunstyrelsen har därför gett Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att presentera
ett förslag på modell, inklusive belopp, för bidrag till enskilda vägar.
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft stor hjälp av en aktuell och grundlig utredning
om kommunalt stöd till enskild väghållning som Södertälje kommun gjort år 2020 (Kali, Catarina,
Kommunalt stöd till enskild väghållning, Södertälje kommun, 2020-03-05), när vi tagit fram
underlaget för Vingåkers kommun.

Förvaltningens ståndpunkt
I utredningen framgår det att de flesta kommuner som idag ger ett bidrag till de enskilda vägarna
endast ger bidrag till de enskilda väghållarna som också får ett statligt driftbidrag. Denna modell ger
kommunen en bra grund och ett betydligt lättare administrativt arbete då Trafikverket årligen
sammanställer listor på vad de olika samfälligheterna får i bidrag per år. Kommunen behöver inte
heller känna sig tvungen till att kontrollera dessa vägar då Trafikverket även gör detta, då det finns
vissa villkor som väghållarna måste förhålla sig till om de ska få bidrag från Trafikverket. Ett par
villkor är bland annat att vägens underhåll inte ska vara eftersatt och att den ska hållas öppen för
allmänheten. Denna modell är även mer ekonomiskt gynnsam.
Det finns även de kommuner som istället ger ett årligt fast bidrag eller ger bidrag per meter. Dessa sätt
att ge bidrag på kräver en mer avancerad administrativ process och en utarbetad plan på
tillvägagångssätt, vilket i sin tur också leder till en högre ekonomisk kostnad. Slutligen finns det ett
sista alternativ där kommunen helt börjar jobba med att ta över förvaltningen av enskilda vägar. Det
kan leda till att samfällighetsföreningarna som tidigare skött drift och underhåll på vägen istället
hamnar i en slags ”dvala” och blir svår att väcka till liv om det skulle behövas. Det kan även uppstå en
del problem med gränsdragningen vad gäller ansvarsfrågan vid exempelvis en olycka på vägen.
Förvaltningens ståndpunkt är därför att kommunen vid ett återinförande av kommunalt stöd till
enskilda vägar beslutar att endast ge bidrag till de enskilda vägar som är berättigade till statligt
driftbidrag och tar med de kostnader som det medför som förslag till kommande budgetdirektiv. Inför
ett eventuellt återinförande av bidrag bör en kartläggning av alla enskilda vägar inom kommungränsen
genomföras för att få klarhet i vem som har väghållaransvaret för respektive väg.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att återinrätta stöd till enskilda vägar i enlighet med utredningens förslag innebära en
kostnad, utifrån hur många procent kommunen vill bidra med.
De administrativa kostnaderna har uppskattats i ett uppstartsläge ligga på ungefär 1000 kronor per
bidragssökande samfällighet. Om alla de samfälligheter som finns med i Trafikverkets
sammanställning sökte bidrag skulle det totalt bli cirka 54 000 kronor.
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Om kommunen väljer att ge ett ekonomiskt stöd efter det upplägg som Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar följer här några kostnadsexempel.
Bidragets storlek
30 %
20 %
Statligt driftbidrag vägar upp till 80 %
517 667
345 111
totalt 1 725 555 kronor
Vägar med 80% driftbidrag totalt
81 835
81 835
409 175 kronor
(kan max få 20% i bidrag)
Bidrag totalt i kronor:
599 502
426 946
Totalt med administrativ kostnad
653 502
480 946
Tabell2: Exempel på kostnader beroende på bidragets storlek

15 %
258 833

10 %
172 556

61 376

40 918

320 209
374 209

213 474
267 474

En ungefärlig kostnad för en kartläggning av alla enskilda vägar har beräknats till cirka 50 000 kronor.
Vid en mer fördjupad översyn av om det finns skäl till att överta en del enskilda vägar i framtiden,
förväntas kostnaden för arbetet bli något högre än 50 000 kronor.

Bilagor
Kommunalt stöd till enskilda vägar (PM)
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Susanne Jaktlund
Samhällbyggnadschef
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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.

Ett ekonomiskt stöd till enskilda vägar
möjliggör att fler vägar kan hållas öppna
för allmän trafik vilket också underlättar för
boende och näringsliv i landsbygden.

Hållbar tillväxt - För varje beslut i
kommunstyrelse och nämnder ska
det framgå hur det bidrar till tillväxt
och genomförandet av minst ett
av de 17 hållbarhetsmålen i
agenda 2030.
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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 ekonomiskt stöd till enskilda vägar ger
allmänheten en ökad framkomlighet och
tillgänglighet till naturen, vilket i sin tur ger
ett ökat välbefinnande och bättre hälsa.

Sidbrytning

156

157

En ökad investering på enskilda vägar
främjar en mer jämställd
samhällsutveckling vad gäller
tillgängligheten mellan centralort och
landsbygd.

158

En ökad investering på enskilda vägar
ger även kollektivtrafiken ökade
möjligheter att trafikera mellan centralort
och landsbygd. Vilket i sin tur kan leda
till att fler väljer kollektivtrafiken
framför den egna bilen och på det sättet
minskar vi på utsläppen och bidrar till ett
bättre klimat.
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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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Kommunalt stöd till enskilda vägar
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i sina planeringsdirektiv (KS§43/2021) för budget 2022–
2024 att ge kommunledningsförvaltningen nedanstående uppdrag:
”Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska
senast den 30 juni 2022 presentera ett förslag på modell, inklusive belopp, för
bidrag till enskilda vägar.”
Samhällsbyggnadschefen ansvarar för uppdraget och har gett Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen till uppgift att ta fram ett underlag för uppdraget
med förslag på vilket sätt ett återinförande av ett ekonomiskt stöd skulle kunna se
ut samt en tilltänkt ungefärlig kostnad för själva utförandet. Till vår hjälp har vi
haft stor nytta av en aktuell och grundlig utredning om kommunalt stöd till enskild
väghållning som Södertälje kommun tagit fram år 2020 (Kali, Catarina,
Kommunalt stöd till enskild väghållning, Södertälje kommun, 2020-03-05).
Nedanstående punkter har belysts i utredningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är en enskild väg?
Vad gäller rent juridiskt?
Hur har det sett ut tidigare inom kommunen?
Hur ser det statliga stödet ut?
Tre olika bidragsmodeller med dess för- och nackdelar
Vilken modell passar Vingåkers kommun och varför?
Att tänka på vid införande av bidrag till enskilda vägar
Kostnadssammanställning för Vingåker
Övrigt

Därefter summeras detta i en slutsats samt ges förslag på beslut.

Vad är en enskild väg?
En enskild väg är en väg som varken är kommunal eller statlig. De kommunala
vägarna kallas oftast för gator och de statliga för allmänna vägar. För de
kommunala gatorna är kommunen väghållare för och för de allmänna vägarna är
staten väghållaren. Det är väghållaren som har ansvaret för byggandet av vägen
samt dess drift- och underhåll. Väghållaren står även för vägens kostnader och bär
även det juridiska ansvaret för om det skulle inträffa en olycka till följd av
bristande drift eller underhåll.
Väghållaransvaret för enskilda vägar ligger på fastighetsägarna eller
sammanslutningar av dessa, till exempel samfällighetshetsföreningar. Men det kan
också vara en privatperson eller ideell förening.

Vingåkers kommun Växel 0151-191 00
643 80 Vingåker E-post kommun@vingaker.se
Besöksadress
Bankgiro 624–8371
Parkvägen 8
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Vad gäller rent juridiskt?
Det finns ingen rent juridisk skyldighet för en kommun att stödja de enskilda
vägarna, varken vad gäller rent ekonomiskt eller fysiskt med exempelvis drift av
väg. Däremot kan kommunen som fastighetsägare också vara med i en
samfällighetsförening och på det sättet ha ansvar för en enskild väg som är till
nytta för fastigheten.
Det är upp till varje kommun att besluta om de vill ge någon form av stöd till
enskilda vägar, exempelvis genom att ge ett ekonomiskt stöd i form av bidrag eller
att kommunen åtar sig att utföra vissa driftåtgärder så som plogning och liknande.
Så längde den enskilda vägen har ett allmänt intresse för kommunen finns det
inget i kommunallagen som hindrar att kommunen övertar enskild väghållning
eller lämnar bidrag till enskilda vägar. Det framgår både av förarbeten till
kommunallagstiftningen och etablerad rättspraxis.
I en enkätundersökning utförd år 2020 av Riksförbundet enskilda vägar (REV)
angående det kommunala bidraget till enskilda vägar, visade det sig att ungefär
hälften av totalt 166 kommuner som svarat ger någon form av stöd till den
enskilda väghållningen.

Hur har det sett ut tidigare inom kommunen?
Redan år 1968 beslutade Vingåkers kommun att ge ett ekonomiskt stöd till de
enskilda vägarna som även var statsbidragsberättigade och bidraget skulle då
täcka för mellanskillnaden upp till hundraprocent (Dnr:155/98–318). Kommunen
gav då även något som kallades för iståndsättningsbidrag för att underlätta
bildandet av statsbidragsberättigade samfälligheter. Sedan år 2002
(sammanträdesprotokoll 2001-12-03) och framåt har kommunen inte gett något
ekonomiskt stöd till enskilda vägar men vill återigen se på möjligheterna till att
återinföra detta.

Hur ser det statliga stödet ut?
Enligt förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning ger staten
bidrag till enskild väghållning under vissa förutsättningar. Det finns fyra typer av
statligt bidrag som väghållare till enskilda vägar kan söka hos Trafikverket. Dessa
är årligt driftbidrag, särskilt driftbidrag, bidrag till byggande och driftbidrag för
färjeled.
Det vanligaste bidraget som de enskilda väghållarna söker är främst årligt
driftsbidrag. Årligt driftbidrag är en ersättning du som väghållare kan söka för
barmarksunderhåll och vinterväghållning av en enskild väg. För att kunna söka
detta bidrag krävs det bland annat väghållaren ska ha en sammanhängande väg
på cirka 1 kilometer eller längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga
friluftslivet och tillgodose ett kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig
betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse
kan också få bidrag. Vägen måste också hållas öppen för allmänheten och vid
eftersatt underhåll eller om vägen stängts av kan Trafikverket besluta om att inte
bevilja driftbidraget.

163

Vingaker.se

3 (7)
Bidraget betalas i efterskott för varje kalender år. Trafikverket omprövar
bidragsförutsättningarna vart femte år. En ansökan om bidrag görs genom
Trafikverkets e-tjänstportal senast 1oktober av vägens ägare.
Bidraget beräknas sedan enligt Trafikverkets driftkostnader som är gemensamma
för hela landet och grundar sig på trafikmängd, slitlager och klimatzon. Den
kostnaden multipliceras sedan med en procentsats beroende på vilken vägkategori
vägen tillhör.
Kategori A – Väg för fast boende inom
landsbygdsområde
- utfart
- vägslinga

60 %

Kategori B – Väg för fast boende inom
bebyggelseområde där vägen fungerar som
uppsamlingsväg eller utfartsväg

30 %

Kategori C – Väg för genomfart för andra än dem som
bor utmed eller har del i vägen

80 %

Kategori D – Väg för det rörliga friluftslivet

60 %

Kategori E – Väg för normalt minst 25 fritidshus

30 %

Kategori F – Väg för näringslivet

60 %

Tabell 1: Ansök om bidrag för enskilda vägar - Trafikverket

Tre olika bidragsmodeller med dess för- och nackdelar
Det finns tre olika förslag på hur en kommun kan bidra med ett stöd till den
enskilda väghållningen.
Ekonomiskt stöd till de statsbidragsberättigade vägarna
Det vanligaste är att kommunen ger ett ekonomiskt stöd endast till de vägar som
också är statsbidragsberättigade och då främst de som fått årligt driftbidrag. Detta
har både för- och nackdelar.
Fördelarna är att:
• Det blir relativt enkelt att beräkna bidraget då Trafikverket varje år
sammanställer de uppgifter som kommunen behöver för att kunna göra
beräkningen.
• Det blir en lättare administrativ process.
• Kommunen behöver själv inte utföra kontroller på dessa vägar, då det är
ett krav från Trafikverket, för att få ett statligt bidrag, att de enskilda
vägarna underhålls och är öppen för allmänheten.
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Nackdelen är att:
• Alla enskilda vägar kommer inte att kunna få ett kommunalt bidrag, då det
finns vissa villkor som måste uppfyllas för att få ett statligt bidrag, till
exempel att vägen måste vara 1km lång för att få bidrag.
Bidrag per meter eller fast årsbidrag
Ett annat sätt att ge ekonomiskt stöd är att kommunen ger ett bidrag per meter eller
ett fast årsbidrag till boende längs enskilda vägar. Här kan kommunen själv
bestämma vilken väg som ska ha bidrag och även ställa upp de villkor som ska
vara uppfyllda för att kunna söka stöd. Vanligt är att kommunen ger ett stöd till de
vägar som har ett allmänt intresse. Den här bidragsmodellen kan upplevas mer
rättvis.
Däremot har den flera nackdelar så som, mer administrativt arbete, svårare att
beräkna bidraget och kommunen får själv utföra kontroller på att väghållaren
uppfyller de krav som kommunen satt och att vägen står öppen för allmänheten.
Ta över förvaltningen av enskilda vägar
En tredje bidragsmodell är att kommunen helt tar över skötseln över valda eller
alla enskilda vägar. Det här är en lösning som skulle kunna samordnas med
kommunens egna drift- och underhållsarbete på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det
som kan bli problematiskt här är att det lätt kan bli gränsdragningsproblem över
hur mycket kommunen ska ta över samt rent juridiska problem om vem som blir
ansvarig vid till följd av dåligt underhåll. Det som Södertäljes utredning också
fastslår är att det kan bli svårt som kommun att i framtiden frånsäga sig ansvaret
och ge tillbaka ansvaret till den vägsamfällighet som tidigare skötte vägen. Då
vägsamfälligheten liksom varit ”vilande”.

Vilken bidragsmodell passar Vingåkers kommun och varför?
Det vanligaste sättet för kommuner att ge stöd till den enskilda väghållningen är
att endast ge ett stöd till de enskilda vägar som även blivit berättigade ett statligt
driftsbidrag.
På detta sätt kommer kommunen undan med en lättare administrativ process, vet
att bidraget går till den enskilda vägens faktiska driftskostnader, behöver inte
bekosta resor för att göra kontroller, då kontroller görs av Trafikverket. Denna
modell ger en mindre administrativ kostnad samt en lättare arbetsprocess.
Därför bör även Vingåkers kommun återinföra denna modell om de beslutar sig
för att ge ett stöd till den enskilda väghållningen.
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Att tänka på vid införande av bidrag till enskilda vägar
Det kommunen bör tänka på vid införande av ett stöd till enskilda vägar enligt
utredningen är följande:
•
•
•
•
•
•

Endast ge bidrag till de vägar som ligger innanför kommungränsen.
Bidrag betalas inte ut om underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av
utan kommunens tillstånd.
Om bidraget betalas ut automatiskt eller om väghållaren måste ansöka om
det. Finns många bra e-tjänster.
Tydliggöra bidragsdelen, det vill säga specificera procentsatsen som
kommunen bidrar med.
Viktigt att fastställa, att kommunens åtagande vid bidragsgivning gäller
för drift av enskilda vägar, ej investeringar eller särskilda driftåtgärder.
Kommunen bör bedöma om vägen har ett allmänintresse, så det inte är en
väg som endast leder till en privat fastighet men som ändå får bidrag på
grund av att vägen är 1km lång.

Kostnadssammanställning för Vingåker
Om Vingåker kommun följer Södertäljes exempel och ger ett ekonomiskt stöd
med 30% av den totala summan som Trafikverket ger ut idag som statligt
driftbidrag skulle det för Vingåker landa på en kostnad på cirka 600 000 kronor
per år plus administrativa kostnader. Självklart kan summan variera år från år
beroende på hur många samfälligheter som blivit berättigade statligt driftbidrag.
De administrativa kostnaderna har uppskattats i ett uppstartsläge ligga på ungefär
1000 kronor per bidragssökande samfällighet. Om alla de samfälligheter som finns
med i Trafikverkets sammanställning sökte bidrag skulle det totalt bli cirka 54 000
kronor. Totalt skulle kostnaden landa på cirka 654 000 kronor per år med ett
ekonomiskt stöd på max 30 %.
Beräkningarna är gjorda på Trafikverkets sammanställning för år 2020 där det
totala driftbidraget var på sammanlagt 2 134 730 kronor.
Bidragets storlek
30 %
20 %
Statligt driftbidrag vägar upp till 80 %
517 667
345 111
totalt 1 725 555 kronor
Vägar med 80% driftbidrag totalt
81 835
81 835
409 175 kronor
(kan max få 20% i bidrag)
Bidrag totalt i kronor (kr/år):
599 502
426 946
Totalt med administrativ kostnad
653 502
480 946
(kr/år)
Tabell2: Exempel på kostnader beroende på bidragets storlek
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Övrigt
Något som kommunen bör ha i åtanke innan man beslutar sig för att återinföra ett
stöd till enskild väghållning är följande.
Det finns idag vägar som Vingåker kommun inte äger men som trots det sköts av
den tekniska enheten. Anledningen till det är att man förmodligen långt bak i tiden
gjort diverse muntliga överenskommelser och bara fortsatt sköta vägarna på det
sättet som man alltid gjort, av gammal hävd helt enkelt.
Därför är det viktigt att Kommunstyrelsen ger Kultur- och samhällsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en kartläggning av alla enskilda vägar inom Vingåkers
kommun. Denna kartläggning behövs för att tydliggöra vem som har
väghållaransvaret för dessa vägar och därmed också ska ta ansvar för finansiering
av eventuella nybyggnationer, drift och underhåll. Detta är också viktigt utifrån
likabehandlingsprincipen att Vingåker inte får enskilt gynna någon, alla som bor i
kommunen ska behandlas lika.
I samband med en kartläggning kan kommunen också göra en översyn om det
finns ett allmänt intresse i delar av det enskilda vägnätet där ett kommunalt
väghållarskap skulle vara till en fördel för den framtida utvecklingen av
bebyggelsen.
En ungefärlig kostnad för en kartläggning av alla enskilda vägar har beräknats till
cirka 50 000 kronor. Vid en mer fördjupad översyn av om det finns skäl till att
överta en del enskilda vägar i framtiden, förväntas kostnaden för arbetet bli något
högre än 50 000 kronor.

Slutsats
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten
att införa ett kommunalt stöd till enskilda vägar samt ge förslag på hur det skulle
gå till och vilka kostnader det skulle medföra. Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att om kommunen beslutar sig för att ge ett
kommunalt bidrag till de enskilda vägarna ska kommunen endast ge ett
ekonomiskt stöd till enskilda vägar som även får ett statligt driftbidrag. Detta
upplägg ger en lättare administrativ process och därmed lägre kostnader.
Kommunen har samtidigt ett stöd ifrån Trafikverket som utför kontroller på de
vägar som har statsbidrag. Då dessa vägar har förbundit sig till att underhålla och
hålla vägarna öppen för allmänheten för att få ett statligt driftbidrag. Det
kommunen bör tänka på vid ett eventuellt införande av ekonomiskt stöd är att:
•
•
•

Endast ge bidrag till de vägar som ligger innanför kommungränsen.
Bidrag betalas inte ut om underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av
utan kommunens tillstånd.
Om bidraget betalas ut automatiskt eller om väghållaren måste ansöka om
det. Finns många bra e-tjänster.
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•
•

Tydliggöra bidragsdelen, det vill säga specificera procentsatsen
kommunen bidrar med.
Kommunen bör bedöma om vägen har ett allmänintresse, så det inte är en
väg som endast leder till en privat fastighet men som ändå får bidrag på
grund av att vägen är 1km lång.

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna och till
kommunens gator för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Bland annat
ger de enskilda vägarna allmänheten en ökad tillgänglighet till kommunens olika
natur- och friluftsområden. Därför är det viktigt att se till att dessa står öppna för
allmänheten.
Inför införande av bidrag till enskilda vägar bör en kartläggning av Vingåkers
enskilda vägar ske för att komma till rätta med vem som har väghållaransvaret för
respektive väg.

Behov av beslut
Införandet av bidrag till enskilda vägar kan tas i samband med beslut om
Kommunplan med budget 2022. Innan bidraget införs bör ett första steg vara att
kartlägga Vingåkers enskilda vägar och utreda väghållaransvaret för samtliga
vägar inom kommungränsen.

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-09
Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

188

2021-09-28

(194)

KS 2021/555

Au § 155

Utredning av kommunalt stöd till enskilda vägar
Arbetsutskottets beslut
l . Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet och åter ta upp det till behandling
efter dialogdag 3.

Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten att
införa ett kommunalt stöd till enskilda vägar samt ge förslag på hur det skulle gå till
och vilka kostnader det skulle medföra. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att om kommunen beslutar sig för att ge ett kommunalt bidrag till de enskilda
vägarna bör kommunen endast ge ett ekonomiskt stöd till enskilda vägar som även får
ett statligt driftbidrag. Detta upplägg ger en lättare administrativ process och därmed
lägre kostnader. Kommunen får samtidigt stöd från Trafikverket som utför kontroller
på de vägar som har statsbidrag. Då dessa väghållare har förbundit sig till att
underhålla och hålla vägarna öppen för allmänheten för att få ett statligt driftbidrag.
Däremot anser Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen att en kartläggning av alla
enskilda vägar inom kommungränsen bör göras innan återinförandet av stöd till
enskilda vägar kan träda ikraft. Detta för att klargöra
vem som har väghållaransvaret för dessa vägar och därmed också ska ta ansvar för
finansiering av eventuella nybyggnationer, drift och underhåll.

Yrkanden
Ordförande yrkar på att bordlägga ärendet och åter ta upp det till behandling efter
dialogdag 3.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer förvaltningens förslag
till beslut mot ordförandes yrkande om att bordlägga ärendet.
Ordförande finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-20
PM: Kommunalt stöd till enskilda vägar

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-28
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(194

Tid och plats
Tisdagen den 28 september 2021 , kl. 09:00-14:45 i sammanträdesrum Hjälmaren,
kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
[ng-Mari Frössevi (C) §§ 138-142
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§ 138-145
E1in Höghie1m, ekonomichef§§ 138-142
Mattias Gustafsson, HR-chef §§ 138-142
Maria Pestrea, [T-och kommunikationschef §§ 140- [42
Olle Söderström, planarkitekt §§ 138-140

Paragrafer
Protokollet är justerat

138 - 161
2021 - 10-05

Deltagande på distans
Robert Skoglund, Susanne Jaktlund, Elin Höghielm och Olle Söderström deltar på distans via
videolänk.

Sekreterare

..~B.~b.~ . . . ... . .. ..... . .. . .. . . . . . .....

Ordförande

E~~
Anneli Bengtssoå

Justerande

~ •"

~~. Y\Ij .....
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-09-28

(194)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatu m

2021-09-28

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-07

Datum för anslagsnedtagande

202 1-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

...........6~. ~~~.~h-i~................... .........
Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

258

2021-11-08

(276)

Ks § 199

KS 2021/555

Utredning av kommunalt stöd till enskilda vägar
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att införandet och nivån på ett eventuellt bidrag till
enskilda vägar, tas i samband med beslut om Kommunplan med budget 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid återinförande av kommunalt stöd till enskilda
vägar, ges endast bidrag till de enskilda vägar som är berättigade till statligt
driftbidrag. Inför ett införande ges förvaltningen i uppdrag att kartlägga de enskilda
vägarna inom kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten att
införa ett kommunalt stöd till enskilda vägar samt ge förslag på hur det skulle gå till
och vilka kostnader det skulle medföra. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att om kommunen beslutar sig för att ge ett kommunalt bidrag till de enskilda
vägarna bör kommunen endast ge ett ekonomiskt stöd till enskilda vägar som även får
ett statligt driftbidrag. Detta upplägg ger en lättare administrativ process och därmed
lägre kostnader. Kommunen får samtidigt stöd från Trafikverket som utför kontroller
på de vägar som har statsbidrag. Då dessa väghållare har förbundit sig till att
underhålla och hålla vägarna öppen för allmänheten för att få ett statligt driftbidrag.
Däremot anser Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen att en kartläggning av alla
enskilda vägar inom kommungränsen bör göras innan återinförandet av stöd till
enskilda vägar kan träda ikraft. Detta för att klargöra
vem som har väghållaransvaret för dessa vägar och därmed också ska ta ansvar för
finansiering av eventuella nybyggnationer, drift och underhåll.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att införandet och nivån på ett eventuellt bidrag till
enskilda vägar, tas i samband med beslut om Kommunplan med budget 2022.
2.Kommunfullmäktige beslutar att vid eventuellt återinförande av kommunalt stöd till
enskilda vägar, ges endast bidrag till de enskilda vägar som är berättigade till statligt
driftbidrag. Inför ett eventuellt införande ges förvaltningen i uppdrag att kartlägga de
enskilda vägarna inom kommunen.
Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar på att stryka eventuellt i beslutspunkt 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

259
(276)

2021-11-08

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, fOrst tar styrelsen ställning till
beslutspunkt l och därefter beslutspunkt 2 med Charlotte Prennfors (M)
ändringsyrkande.
Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut på
beslutspunkt l .
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot ändringsyrkandet på beslutspunkt 2
och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag
Au § 155/2021
Tjänsteutlåtande 2021 -09-20
PM utredning bidrag till enskilda vägar

Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-08

234
(276)

Tid och plats
Måndagen den 8 november 2021, kl. 13 :00-17:25 i sammanträdesrum Stora salen, Abrogården
i Vingåker
Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Davidsson (S)
Per - Erik Eriksson (SD)
Hans Jonsson (SD)

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S) 1 vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2 vice ord.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan ÖstIund (MP)
Lennart Andersson (KD)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD
Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Marie HelIgren Taxe- och avgiftsnämnden §§ 182- 184
EIin Höghielm, ekonomichef § 185-187
Ria Larsson, Sydarkivera, §§ 182-185
Mats Porsklev, Sydarkivera §§ 182-185
Maria Pestrea, IT -och kommunikationschef § 185
Anna Olsson, nämndsekreterare § 185
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 186
Stefan Carpman, Sörmland Vatten § 187

Deltagande på distans
Marie HelIgren och Anna Olsson deltog på distans via video länk.
Paragrafer
Protokollet är justerat

182 - 210
2021-11-15

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

235

2021-11-08

(276)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-08

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-17

Datum för anslagsnedtagande

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

162
(xx)

Kf §

KS 2021/614

Investering till insatser för att stärka kvaliteten på
tekniska infrastrukturen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja äskande om medel för investering med
sammanlagt 3.100 tkr för ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen.
Investeringen redovisas med synnerliga skäl.
Sammanfattning av ärendet
Belastningen på vår trådlösa infrastruktur har ökat markant under de senare åren,
genom allt från digitala möten till daglig användning av våra datorer och tekniska
utrustning. Med tiden har det blivit tydligt att tekniken varken för wifiutrustning eller
bärbara datorer längre uppfyller de ökade krav som utvecklingen landat i. Målet med
bifogat förslag är att få en stabil och säker infrastruktur som ger en fungerande miljö
för användarna. Vägen dit fordrar investeringar i både infrastruktur och teknik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-26
Projekt för att säkra upp Teams
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationschef
IT-strateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-10-26
Handläggare

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

KS 2021/614

Insatser för att stärka kvaliteten på den tekniska
infrastrukturen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja äskande om medel för investering
med sammanlagt 3.100 tkr för ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen.
Investeringen redovisas med synnerliga skäl.
Sammanfattning av ärendet
Belastningen på vår trådlösa infrastruktur har ökat markant under de senare åren,
genom allt från digitala möten till daglig användning av våra datorer och tekniska
utrustning. Med tiden har det blivit tydligt att tekniken varken för wifiutrustning eller
bärbara datorer längre uppfyller de ökade krav som utvecklingen landat i. Målet med
bifogat förslag är att få en stabil och säker infrastruktur som ger en fungerande miljö
för användarna. Vägen dit fordrar investeringar i både infrastruktur och teknik.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Det finns flera bidragande orsaker att det behövs investering i kommunens tekniska
infrastruktur men det är den ökade användningen digitala möten som aktualiserat och
gjort investeringen mer brådskande. Det har ökat mycket och medfört en hel del
påfrestningar på vår tekniska infrastruktur. För närvarande uppfyller inte all utrustning
de större krav som IT-programmen kräver. Med bakgrund av detta har
kommunledningen önskat och fått en rapport (se bifogad bilaga) över vilka
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investeringar som behöver göras för att komma upp till en tillräcklig prestandanivå så
att verksamheterna kan ha digitala möten utan störningar.
Förvaltningens ståndpunkt
Under pandemin ökade antalet digitala möten väsentligt. Även om det kommer att
minska något när fysiska möten blir vanligare är det sannolikt att digitala möten
kommer fortsätta vara en viktig del i det dagliga arbetet. Det är därför angeläget att
den grundläggande stabiliteten i systemen är anpassade för det.
Ekonomiska konsekvenser
2021
2022

650 000 kr
2 450 000 kr

Om det planerade arbetet för 2021 inte hinner göras innan årsskiftet kommer
kostnaderna istället att belasta 2022.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Underlag från kommunens IT-strateg

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationschef
IT-strateg

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.

"[Klicka och skriv]"

Genom bra kvalitet på digitala möten får
barnen möjlighet till god distansundervisning

"[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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Genom bra kvalitet på digitala möten får barnen
möjlighet till god distansundervisning

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Möjlighet till god teknisk kvalitet på digitala
möten bidrar till det här målet.

Förbättrad digital infrastruktur

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

183

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?

Skolelever som behöver distansundervisning via digitala möten.

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?

Ej relevant

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

Säkerställa god uppkoppling i samband med distanslektioner
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Projekt för att säkra upp Teams
Bakgrund
Under senaste tiden har Teamsanvändandet gått från att vara en möjlighet till
kommunikation till att vara en nödvändighet. Teamsanvändandet har ökat dramatiskt
och detta har medfört en hel del påfrestningar på vår tekniska infrastruktur. För
närvarande uppfyller inte all utrustning de större krav som Teams kräver. Med
bakgrund av detta har KL önskat en rapport över vilka investeringar som behöver
göras för att komma upp till en tillräcklig prestandanivå så att verksamheterna kan
använda Teamsmöten utan störningar.

Nuläge
Vi har i nuläget kommit en bra bit på väg i uppgraderingsprocessen av vårt trådade
och trådlösa nätverk. Vi har fortfarande en hel del kvar att göra med att byta switchar
och accesspunkter. Vi har också fungerande nät i nästan alla kommunens lokaler
vilket gör att det i de flesta fall handlar om ren uppgradering och eventuell ökning av
densiteten av accesspunkter i befintliga miljöer. Vi använder ofta bärbara datorer för
Teamsmöten och vi har identifierat att ett antal av dessa inte har tillräcklig prestanda
för att kunna fungera problemfritt.
Ett problem för detta arbete är bristen på komponenter vilket gör att det är svårt eller
näst intill omöjligt att få fram viss teknisk utrustning för närvarande. Utveckling i
omvärlden kan leda till akut brist vilket gör att det kan bli omöjligt att få fram teknisk
utrustning i sin helhet.

Berörda verksamheter
Eftersom alla kommunens verksamheter använder sig av Wi-Fi nätverket är det många
lokaler och deras verksamheter som är berörda. Detta innebär att om vi ska kunna
säkra upp kvaliteten för Teamsmöten behöver vi titta på alla delar och analysera
påverkan i alla de steg som påverkas. Nedan finns en sammanställning över
verksamheterna och dess behov.
IT-centralt
AirWave
Fler AP (50 st)
Byte switchar
ClearPass Policy Manager
Utbildning

30 000 kr
480 000 kr
455 000 kr
320 000 kr
50 000 kr

Q4 2021
Q1 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q1 2022

Administrativa enheter
Byte datorer (ca 35 st)

330 000 kr

Q4 2021

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Skolans enheter
Personaldatorer (30 st)
Elevdatorer (150 st)

175 000 kr
600 000 kr

Q1 2022
Q1 2022

Konsultinsatser
Vi kommer vid införandet av dessa system behöva en hel del konsultinsatser. Dessa är
inräknade i varje post. Det är viktigt att vi snart nog börja boka upp dessa resurser för
att kunna skapa och hålla en tidsplan. Vi behöver naturligtvis planera in våra egna
resurser också.

Kompetensförsörjning
Vi kommer behöva stärka upp och säkra vår egen kompetensförsörjning inom Wi-Fi
och komplexa nätverk vilket kommer innebära mer fortbildningsinsatser för tekniker
mm.

Mål
Målet är att vi ska få en stabil och säker infrastruktur som bidrar till en fungerande
miljö för våra användare där Teams är ett av de centrala verktygen. En annan effekt vi
tror vi kommer märka är ett minskat tryck på vår helpdesk efter att alla uppgraderingar
gjorts. Det är av den anledningen vi vill investera i nya datorer, även till eleverna, då
de äldsta av de som är i drift nu är oerhört supportdrivande.

Tidsplan
Tidsplanen är väldigt beroende av tre faktorer.
1. Komponenttillgång på marknaden. Desto tidigare vi kan beställa utrustning
desto troligare är det att vi kan säkerställa tillgången på utrustningen. Tex är
leveranstiden på accesspunkter i dagsläget 4-6 månader.
2. Tillgång till konsulter. Specialistkonsulter är svåra att boka på kort varsel så
även här krävs planering samt at vi är ute i god tid.
3. IT’s egna resurser. Vi är beroende god planering samt möjlighet till att kunna
göra tuffa prioriteringar för att kunna nå detta mål.
Vi bedömer att vi kan vara klara med alla åtgärder om inte komponentbristen blir för
långvarig.

Budget
2021
2022

680 000 kr
2 450 000 kr
Dan Ulf, IT-strateg
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22
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Kf §

KS 2019/462

Försäljning av kommunägda fastigheter
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Biblioteket 4 till Vingåkers
Kommunfastigheter AB för en köpeskilling om 1 200 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning angående försäljning av
ytterligare två fastigheter, Frisören 7 och Sävstaholm 2:39, samt tre byggnader,
godsmagasinet, kiosken vid Tennisparken och veterinären/f.d. taxihuset, som är
belägna på Sävstaholm 2:325.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB,
som ett dotterbolag till Vingåkershem AB. År 2013 övertog kommunen aktierna i
bolaget och gav bolaget i uppdrag att ansvara för fastigheter för kommunal
verksamhet och industriändamål samt därmed förenlig verksamhet. Kommunen avser
att sälja de fastigheter och del av fastigheter som kvarstår i kommunens ägo till
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
I ett första skede föreslås försäljning av fastigheten Biblioteket 4. Försäljning av
återstående fastigheter och del av fastigheter förslås utredas ytterligare.
Beslutsunderlag
Au § 180/2021
Tjänsteutlåtande 2021-10-12
Rapport från PWC om organisering av fastighetsfrågor
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2021-10-12
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-19146
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/462

Försäljning av kommunägda fastigheter
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Sälja fastigheten Biblioteket 4 till Vingåkers Kommunfastigheter AB för en
köpeskilling om 1 200 000 kronor.
2. Fortsatt utredning angående försäljning till Vingåkers Kommunfastigheter AB av
ytterligare två fastigheter, Frisören 7 och Sävstaholm 2:39, samt tre byggnader,
godsmagasinet, kiosken vid tennisparken och veterinären/f.d. taxihuset, som är
belägna på Sävstaholm 2:325.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB,
som ett dotterbolag till Vingåkershem AB. År 2013 övertog kommunen aktierna i
bolaget och gav bolaget i uppdrag att ansvara för fastigheter för kommunal
verksamhet och industriändamål samt därmed förenlig verksamhet. Kommunen avser
att sälja de fastigheter och del av fastigheter som kvarstår i kommunens ägo till
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
I ett första skede föreslås försäljning av fastigheten Biblioteket 4. Försäljning av
återstående fastigheter och del av fastigheter förslås utredas ytterligare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB,
som ett dotterbolag till Vingåkershem AB. År 2013 övertog kommunen aktierna i
bolaget och gav bolaget i uppdrag att ansvara för fastigheter för kommunal
verksamhet och industriändamål samt därmed förenlig verksamhet.
Kommunen äger fortfarande några fastigheter och del av fastigheter som används för
kommunal verksamhet och industri, dessa fastigheter och del av fastigheter avses nu
säljas till Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen inte ska äga fastigheter som används för
kommunal verksamhet eller industri, utan dessa ska istället avyttras till Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Att överlåta fastigheterna till det kommunala bolaget är
exempelvis fördelaktigt genom att man får en samlad fastighetsförvaltning med ett
samlat fastighetsansvar vilket skapar förutsättningar för en mer enhetlig hantering
kring underhållsplanering, investeringar, hyror m.m.
Förvaltningen föreslår att i ett första skede sälja fastigheten Biblioteket 4 till
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Gällande de återstående fastigheterna Frisören 7 och Sävstaholm 2:39, samt del av
fastigheten Sävstaholm 2:235 (byggnaderna godsmagasinet, kiosken vid tennisparken
och veterinären/f.d. taxihuset), behövs det ytterligare utredning innan försäljning kan
ske.
Det som behöver utredas är bland annat om det är möjligt att avstycka byggnaderna
utifrån bestämmelserna i gällande detaljplaner. Exempelvis är marken vid
godsmagasinet planlagd för järnväg och f.d. taxihuset är beläget på allmän plats vilket
innebär att avstyckning sannolikt inte är möjligt. Att byggnaderna kan avstyckas är en
förutsättning för att de ska vara möjliga att sälja.
Ytterligare utredning behövs även gällande försäljningen av fastigheterna Frisören 7
och Sävstaholm 2:39 eftersom fastigheterna inte överensstämmer med gällande
detaljplaner. Av den anledningen kommer det sannolikt att behövas en
lantmäteriförrättning där gränserna justeras innan försäljning.
Ekonomiska konsekvenser
I det fall försäljningspriset för respektive fastighet ska utgöras av marknadsvärdet
kommer flertalet av fastigheterna att generera en realisationsförlust eftersom det
bokförda värdet är högre än marknadsvärdet. Om samtliga fastigheter säljs till
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marknadsvärde kommer kommunen totalt att behöva bokföra en realisationsförlust på
ca 2.200.000 kr. Förlusten skulle påverka kommunens resultat negativt.
Om kommunen säljer fastigheterna till ett pris som ligger väsentligen under
marknadsvärdet skulle det kunna ses som ett otillåtet statsstöd.
Om det finns en innestående investeringsmoms som kommunen måste återbetala bör
denna kostnad kompenseras genom en högre försäljningspris för fastigheten. Detta
högre försäljningspris ger dock upphov till ytterligare stämpelskatt för köparen.
Vid försäljning av fastigheter från kommunen till ett kommunalt bolag utgår, för
köparen, stämpelskatt om 4,25 % på försäljningsvärdet. Är taxeringsvärdet högre än
försäljningsvärdet baseras stämpelskatten istället på taxeringsvärdet.
I vissa fall kan det finnas möjlighet att via en fastighetsreglering överlåta
fastigheterna till en fastighet som bolaget redan äger, i ett sådant fall utgår ingen
stämpelskatt. En fastighetsreglering måste dock vara möjligt utifrån bestämmelserna i
fastighetsbildningslagen samt överensstämma med gällande detaljplan. Vid en
fastighetsreglering tillkommer förrättningskostnaden hos Lantmäteriet.
Fastigheten Biblioteket 4, som föreslås säljas i detta skede, har värderats
(marknadsvärde) till 1 200 000 kronor och den har ett bokfört värde på 1 385 375
kronor. Detta innebär att kommunen vid en försäljning i nivå med marknadsvärdet
skulle göra en realisationsförlust på 185 375 kronor.
Tabell som visar fastigheternas/byggnadernas marknadsvärde och bokförda värde:

Fastighetsbeteckning

Beskrivning

Marknadsvärde
2021-05-12

Bokfört värde
2021-05-31

Biblioteket 4
Frisören 7
Sävstaholm 2:325, del av
Sävstaholm 2:325, del av

F.d. fritidsgården
Härbärget
Godsmagasinet
Kiosk vid tennisparken

1 200 000 kr
200 000 kr
400 000 kr
400 000 kr

1 385 375 kr
0 kr
699 900 kr
2 349 561 kr

Sävstaholm 2:325, del av F.d. taxihuset, veterinär 600 000 kr
541 292 kr
Sävstaholm 2:39
SPESAB, industri
13 000 000 kr
6 151 348
(värde 2020-06-04)

Bilagor
PWC - Utredning om organisering mm av fastighetsfrågor – PWC
PWC - Bilaga beslutsunderlag avseende kvarvarande kommunägda fastigheter
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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Utvärdering av
genomförd
organisationsförändring 2013

Peter Söderman och Magdalena Bergfors
17 november 2019
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Innehållsförteckning
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Inledning
Utvärdering
Sammanfattande bedömning

Vingåkers kommun - Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013
PwC

3
5
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Inledning

194

Inledning

Bakgrund

Uppdrag

Vingåkers kommun har beslutat att göra en utredning om
organisering m m av fastighetsfrågor inom kommunen.

Vår utredningen ska innehålla följande:
•

Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers
Kommunfastigheter AB, som ett dotterbolag till Vingåkershem AB.
2013 övertog kommunen aktierna i bolaget och gav bolaget i uppdrag
att ansvara för fastigheter för kommunal verksamhet och
industriändamål samt därmed förenlig verksamhet.

En enklare utvärdering av förändringen 2013, baserad på
intervjuer med relevanta funktioner inom kommunen och dess
bolag. Utvärderingen kommer avse verksamhetsnytta,
ekonomiska effekter och kundnöjdhet.

Övriga delar av uppdraget d v s att utreda för- och nackdelar med en
försäljning av återstående fastighetsbestånd till Vingåkers
Kommunfastigheter AB samt hantering av eventuell
organisationsförändring i samband med detta, redovisas i separat
rapport.

Kommunen överväger nu att sälja de fastigheter som kvarstår i
kommunens ägo till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Beslutad
utredning ska utgöra ett underlag för den politiska ledningens
ställningstagande i frågan.

Metod och avgränsning
Utvärderingen utgår endast från genomförda intervjuer med totalt nio
personer, vilka innefattar tjänstepersoner från kommunen och
Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Vingåkers kommun - Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013
PwC
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Utvärdering

Inledning
Kommunfullmäktige i Vingåkers kommun beslutade 2005 (KF
2005-01-31, § 7) att godkänna att AB Vingåkershem bildade
dotterbolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB. Syftet var att hålla
isär kostnader för allmännyttan respektive kommunfastigheter i
samband med att AB Vingåkershem tog över ett par av kommunens
äldreboenden.

Viktiga aspekter var bl a ett behov av ett mer sammanhållet ansvar
för underhåll av fastigheter samt att på längre sikt effektivisera
kommunens hantering av fastigheter genom en samlad
fastighetsförvaltning i bolagen.
Kommunledningsförvaltningen gjorde 2015 (KS 2015-02-02, § 18) en
uppföljning av förändringen. Av underlaget framgår att
kommunledningsförvaltningen anser att merparten av de fördelar
som lyftes fram i samband med beslutet om förändringen har
realiserats eller kommer att realiseras.

2012 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad organisation
och ägarstruktur för fastighetsförvaltningen. Kommunen övertog
aktierna i Vingåkers Kommunfastigheter AB från AB Vingåkershem
(KF 2012-11-12, § 114). Dessutom såldes ett flertalet av kommunens
verksamhetsfastigheter till Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Denna utvärdering, som baseras på intervjuer, visar på att Vingåkers
Kommunfastigheter AB och de kommunala verksamheterna till stor
del har olika syn på hur den genomförda organisationsförändringen
fungerar idag.

Utgångspunkten för organisationsförändringen som genomfördes
2013 var att den skulle vara ekonomiskt fördelaktig för både
kommunen och de kommunala bolagen.
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Verksamhetsnytta
Organisationsförändringen 2013 upplevdes för många av de berörda
medarbetarna som en stor omställning. Några av de intervjuade tror
att detta kan ha bidragit till att skapa ett avstånd mellan kommunen
och Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Några menar att de är otydliga, någon annan att det istället är
otydligheten i ansvarsfördelningen av arbetsuppgifterna mellan
kommunen och bolaget som är grunden till otydligheten.
Det finns idag ingen medarbetare inom kommunen med
fastighetskompetens, vilket var ett medvetet val i bolagiseringen.
Tanken var att bolaget skulle vara kommunens fastighetskompetens
och agera som sådan åt kommunens verksamheter. Idag är
upplevelsen att avsaknaden av en beställarkompetens i kommunen
skapar en obalans mellan kommunen och bolaget. I underlaget inför
beslutet 2013 och i den uppföljning som gjordes 2015 finns förslag på
att utreda möjligheten att inrätta en beställarkompetens genom en
centralt placerad fastighetsstrateg. Det ska enligt uppgift även ha
tillförts medel 2016/2017 för att tillsätta en sådan tjänst, men det är
ännu inte gjort.

En viktig del i organisationsförändringen var att få tydlighet i
lokalkostnaderna för verksamheterna. Genom bolagiseringen så fick
man en särredovisning och tydlighet i vad lokalerna kostar.
Förändringen medförde att en ny hyresmodell infördes där
verksamheterna fick bära de kostnader som belöpte på fastigheterna,
vilket tidigare i vissa delar belastat den tekniska förvaltningen.
Modellen innebar att verksamheterna skulle planera och styra
lokalbehoven, utifrån faktisk kostnad.
I samband med att Vingåkers Kommunfastigheter AB tog över
ansvaret för verksamhetslokalerna, togs gränsdragningslistor för
respektive lokal fram som bilaga till hyresavtalen. Av intervjuerna
framgår att det råder oenighet kring om dessa är tydliga eller inte.
Vingåkers kommun - Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013
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Utvärdering

Verksamhetsnytta, fortsättning

Verksamhetsnytta - sammanfattning

Majoriteten av de intervjuade anser att underhållet av lokalerna har
blivit väsentligt bättre sedan Vingåkers Kommunfastigheter AB tog
över ansvaret. Vissa menar dock att underhållet inte alltid är
verksamhetsanpassat och att verksamheterna i vissa fall skulle göra
andra prioriteringar.

Det kan, utifrån genomförda intervjuer, konstateras att det finns vissa
frågor/områden att utveckla, vad gäller:
•
•

Det råder i princip en enighet bland de intervjuade att det saknas ett
helhetsperspektiv inom kommunkoncernen. Det finns ett avstånd
mellan kommunen och bolaget. Viljan att minska avståndet, upplevs
till viss del, saknas. Detta trots att Vingåkers Kommunfastigheter
följer kommunens planeringscykel vad gäller budget och ekonomisk
rapportering samt att VD för bolaget ingår i kommunens
förvaltningschefsgrupp som sammanträder två gånger per månad.

•
•

att gränsdragning och ansvarsfördelning behöver förtydligas;
att fastighetskompetens saknas inom kommunen. Många av de
intervjuade upplever därför ett behov av att inrätta en tjänst
som fastighetsstrateg.
att underhållsplaneringen behöver kommuniceras och
diskuteras med verksamheterna i större utsträckning samt
att det saknas ett helhetsperspektiv inom kommunkoncernen
och att fastighetsverksamheten borde bedrivas i kommunal
förvaltning.

Bristen på helhetsperspektiv är en anledning till att några av de
intervjuade ställer sig frågan om fastighetsverksamheten ska
bedrivas i bolagsform eller om den istället borde bedrivas inom
kommunens förvaltningar.
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Ekonomiska effekter
Det saknas likvärdighet när det gäller hyreskontrakten mellan
Vingåkers Kommunfasigheter AB och de kommunala
verksamheterna. Skillnaderna består dels av när de skrevs (före
respektive efter organisationsförändringen 2013), dels av eventuella
tilläggsavtal som upprättats i samband med investeringar i
verksamhetslokaler. Vingåkers Kommunfastigheter AB har med
anledning av det fått i uppdrag av kommunen att se över samtliga
hyresavtal, ett arbete som har påbörjats av bolaget och som
beräknas vara klart under våren 2020.

Flera av de intervjuade framhåller att nuvarande ansvarsfördelning av
arbetsuppgifter mellan kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter
AB till viss del är ineffektiv. En försäljning av kvarstående
fastighetsbestånd i kommunen till Vingåkers Kommunfastigheter AB,
bedöms kunna medföra samordningsvinster och
effektiviseringsmöjligheter.
Vingåker Kommunfastigheter AB utför förutom sedvanlig
fastighetsservice även lokalvård. Detta regleras i separata avtal
mellan bolaget och den kommunala verksamheten. Vid flera av
intervjuerna framkommer synpunkter om att lokalvården borde
konkurrensutsättas.

Idag finns ingen modell som ger incitament för lokaleffektivisering i de
kommunala verksamheterna. En, av kommunen anställd,
fastighetsstrateg bedöms av några av de intervjuade kunna bidra till
ökad lokaleffektivisering.
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Ekonomiska effekter, fortsättning
Hyresnivån för respektive verksamhetslokal utgår från
självkostnadsprincipen. Enligt indexklausul i hyresavtalen mellan
kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter AB ska hyrorna
justeras enligt konsumetprisindex, KPI, med 1980 som basår.
Förändringar och investeringar i verksamhetslokalerna, utöver
underhåll, kan antingen betalas i sin helhet direkt eller genom en
hyresökning. Oavsett vilket val den kommunala verksamheten gör
belastar kostnaden verksamhetens driftsbudget. Sammantaget
innebär den årliga indexuppräkningen och eventuella tilläggsavtal för
förändringar/investeringar ökade driftskostnader för de kommunala
verksamheterna. Denna kostnadsökning måste oftast finansieras
inom ordinarie budgetram, vilket medför minskade medel till
verksamhet.
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Enligt Vingåkers Kommunfastigheter AB finns underhållsplaner för
samtliga fastigheter. Dessa sträcker sig över en period om ett till fem
år och uppdateras årligen i samråd med de kommunala
verksamheterna och utifrån verksamheternas önskemål. De
kommunala verksamheterna anser däremot att de saknar insyn i
underhållsarbetet och att underhållet därför inte är
verksamhetsanpassat på ett optimalt sätt.
I det beslutsunderlag som togs fram i samband med
organisationsförändringen 2013 står att då vissa konsekvenser
avseende hyressättning kan vara svåra att överblicka inom ett år bör
en avstämning ske även efter 3-5 år. Någon sådan avstämning har
inte gjorts.
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Ekonomiska effekter - sammanfattning

Kundnöjdhet

Utifrån genomförda intervjuer framgår nedan:

Den samlade bilden utifrån genomförda intervjuer är att Vingåkers
Kommunfastigheter ABs medarbetare har den kompetens som krävs
för att utföra arbetet och att de generellt sett utför ett bra arbete. Det
råder vidare i princip enhällighet i att verksamhetslokalerna har en
högre kvalitet idag jämfört med innan organisationsförändringen 2013
tack vare förbättrat underhåll.

•
•

•
•
•

att det saknas både enhetlighet vad gäller hyresavtal och
incitament för lokaleffektivisering;
att nuvarande organisation med delat ansvar mellan
kommunen och Vingåkers Kommunfastighet AB bedöms som
ineffektiv;
att lokalvården borde konkurrensutsättas;
att det råder oenighet kring processen med att ta fram
underhållsplaner för verksamhetsfastigheterna samt
att den avstämning avseende hyressättning, som
kommunfullmäktige i sitt beslut inför förändringen 2013
bedömde borde göras efter 3-5 år, bör genomföras.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB gör inga kundundersökningar för
att mäta kundnöjdhet. Enligt Vingåkers Kommunfastigheter AB så
erhåller man istället synpunkter och önskemål från de kommunala
verksamheterna vid regelbundna hyresgästsmöten.
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Kundnöjdhet, fortsättning

Kundnöjdhet - sammanfattning/bedömning/slutsats

Representanter från de kommunala verksamheterna anser däremot
det finns kommunikationsproblem mellan dem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB och att bolaget saknar kundperspektiv. Som
exempel nämns brist på återkoppling vid felanmälan.

Det kan, utifrån genomförda intervjuer, konstateras:
•
•

Ytterligare ett exempel som nämns av flera av de intervjuade från de
kommunala verksamheterna är att de saknar insyn i planerat
underhåll av verksamhetslokalerna. De efterfrågar bättre
framförhållning och långsiktighet vad gäller underhåll.
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förbättras.
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Sammanfattande bedömning

Nedan redovisar vi vår sammanfattande bedömning med förslag på
åtgärder.

Ägarstyrning
En väl genomtänkt formell och praktisk ägarstyrning av kommunalt
ägda bolag är såväl väsentlig ur ett demokratiskt perspektiv, som
nödvändigt ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. Det finns således
skäl att utifrån ett formellt och ett praktiskt perspektiv forma och utöva
en ägarstyrning som kommunen finner lämplig. Detta förutsätter
aktivitet från kommunens sida, både vad gäller att utveckla
styrdokument samt att forma organisationen för ägarstyrning och
dialog mellan kommunens olika delar och bolagen. En väl
fungerande ägarstyrning skulle kunna hjälpa till att lösa många av de,
i rapporten upplevda bristerna, avseende helhetsperspektiv inom
kommunkoncernen, ansvarsfördelning liksom bristen på dialog och
kommunikation, bl a vad gäller framtagandet av underhållsplaner,
mellan kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter AB

Olika upplevelser
Situationen upplevs till stor del olika av de kommunala
verksamheterna och Vingåkers Kommunfastigheter AB. Några av de
intervjuade menar att vilja till att förändra till viss del saknas, vilket är
en avgörande faktor för att få till stånd en förbättring.
Utifrån intervjuerna så upplever vi att det saknas en öppen dialog och
kommunikation på alla nivåer. Vi upplever också att ansvar, roller,
förutsättningar m m behöver förtydligas. Vi tror att en tydligare
styrning av bolaget från ägaren avseende uppgift och mål är en
förutsättning för att skapa en ökad koncernsyn med ett tydligare
helhetsperspektiv. Det är också viktigt att de kommunala
verksamheterna får tydliga direktiv och ökad förståelse för bolagets
förutsättningar.
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Fastighetskompetens i kommunen
Vid intervjuerna framkommer en önskan om att tillsätta en tjänst som
fastighetsstrateg för att stärka beställarkompetensen inom
kommunen.

För att åstadkomma detta bör en process som lägger fast hur
ägarstyrningen utövas i kommunen fastställas. Särskilt viktigt är att
klargöra och beskriva roller och ansvar för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, kommunledning i förhållande till de kommunala
bolagen. Kommunikation, dialogen och rapportering mellan ägare,
verksamheter och bolagens ledningar måste formaliseras.

Tanken vid bolagiseringen 2013 var att bolaget skulle vara ett
“verktyg” för kommunen i fastighetsfrågor. Som en del i
kommunkoncernen så skulle bolaget verka för en mer effektiv och
ändamålsenlig fastighetsförvaltning. Utifrån de synpunkter som
framkommit i våra intervjuer så upplever vi att det inte fungerar så
som det var tänkt.

Genom ägardirektiv se till att bolaget erhåller mål för koncernnytta,
regler för dialog med hyresgäster, rapportering och avstämning
avseende områden som påverkar kommunens ekonomi och
verksamhet ex underhållsplanering. Skapa förutsättningar för
lokaleffektivisering genom tydliga regler för hur bolaget och
verksamheterna skall hantera lokalförändringar.

Vi tror att med en tydligare styrning och ökad dialog så borde
kommunen klara av att återställa funktionen, men det krävs tydlighet
och kommunikation till bolag och verksamheter kring roller och
ansvar.

Införa löpande ägardialog med bolagen. Där tydlighet i uppföljning
bolagets verksamhetsmål, kommunens övergripande mål samt
verksamheternas synpunkter alltid står på agendan.
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Att tillsätta en fastighetsstrateg skulle ju kunna vara en lösning, men
likväl krävs det förbättrad styrning och klargörande av roller och
ansvar. Risken med att tillsätta en fastighetsstrateg är att man kan
förstärka klyftan mellan bolag och kommun.
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Gränsdragning och ansvarsfördelning
Utifrån genomförda intervjuer konstateras att ansvarsfördelningen
mellan kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter AB upplevs
otydlig. Att låta bolaget överta alla kommunens fastigheter kan leda
till att vissa problem löses, bl a en effektivisering av verksamheten,
ansvarsfördelningen mellan kommunen och bolaget. I intervjuerna så
framkom att det fanns förslag på att flytta fastigheterna tillbaka till
kommunen. Man behöver analysera vad som kan bli bättre av att
återigen förvalta fastigheterna i kommunen. Är de fördelar man såg
2013, att bolagisera, inte längre aktuella? Som vi skrivit tidigare så
handlar det nog snarare om att skapa en bättre styrning och
kommunikation mellan bolag och kommunen.
I vår genomgång så har hyresmodellen och gränsdragningslistor
också ifrågasatts avseende otydlighet, avsaknad av incitament m m.
Kommunen och bolaget har påbörjat en översyn av hyresavtal och
gränsdragningslistor. Detta, tillsammans med en tydligare styrning av
bolaget, kommer förhoppningsvis att leda till ökad samsyn och
koncernnytta.
Vingåkers kommun - Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013
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\/jngåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

219
(225)

2021-10-26

KS 2019/462

Au § 180

Försäljning av kommunägda fastigheter
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Biblioteket 4 till Vingåkers
Kommunfastigheter AB för en köpeskilling om l 200 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning angående försäljning av
ytterligare två fastigheter, Frisören 7 och Sävstaholm 2:39, samt tre byggnader,
godsmagasinet, kiosken vid Tennisparken och veterinären/f.d. taxihuset, som är
belägna på Sävstaholm 2:325.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB,
som ett dotterbolag till Vingåkershem AB. Ar 2013 övertog kommunen aktierna i
bolaget och gav bolaget i uppdrag att ansvara för fastigheter för kommunal
verksamhet och industriändamål samt därmed förenlig verksamhet. Kommunen avser
att sälja de fastigheter och del av fastigheter som kvarstår i kommunens ägo till
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
I ett första skede föreslås försäljning av fastigheten Biblioteket 4. Försäljning av
återstående fastigheter och del av fastigheter förslås utredas ytterligare.
Förvaltningens förslag till beslut:
l. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Biblioteket 4 till Vingåkers
Kommunfastigheter AB för en köpeskilling om l 200 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning angående försäljning till
Vingåkers Kommunfastigheter av ytterligare två fastigheter, Frisören 7 och
Sävstaholm 2:39, samt tre byggnader, godsmagasinet, kiosken vid
Tennisparken och veterinären/f.d. taxihuset, som är belägna på Sävstaholm
2:325.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar på att stryka formuleringen att utredningen ska gälla
försäljning till Vingåker Kommunfastigheter AB i beslutspunkt 2.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar utskottet ställning till
beslutspunkt l och därefter Charlotte Prennfors (M) ändringsyrkande på beslutspunkt
2.
Ordförande finner att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
på beslutspunkt l.
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot ändringsyrkandet på
beslutspunkt 2 och finner att utskottet beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

220
(225)

2021-10-26

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-12
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arbetsutskott

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -10-26

Vlngäkers
kommun
195
(225)

Tid och plats

Tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 13:00-16: 10 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Susanne laktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström, sekreterare

Paragrafer
Protokollet är justerat

162-184
2021-11 -01

Sekreterare
Emma Bergström

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerande
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

196

2021-10-26

(225)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2021-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

164
(xx)

Kf §

KS 2021/275

Kommunal borgen till Hjälmarens Vattenförbund
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen
skuld för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp (limit) om 3 075 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingar och Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet gäller under
förutsättning att Arboga, Örebro, Eskilstuna och Katrineholms kommuner fattar
motsvarande beslut.
2. Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare
beslut 2021-06-21, §54 om borgenstecknande för Hjälmarens Vattenförbund.
Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens Vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna.
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den
stora. I augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen. Investeringen finansieras
av kredit upptagen i Kommuninvest med kommunal borgen som beviljats av samtliga
medlemskommuner. Vingåkers kommunfullmäktige beslutade i juni om kommunal
borgen för etapp 1, för Vingåkers kommuns del med 825.000 kronor (kf§54/2021).
I samband med arbetet vid lilla dammen upptäcktes sprickbildning i berggrunden
under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till minskad
dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden
under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av den stora
dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens
Vattenförbund har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal
borgen för denna etapp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-13
Ansökan
Beslutet skickas till
Hjälmarens Vattenförbund
Örebro kommun
Arboga kommun
Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun
Ekonomienheten
Kommuninvest i Sverige AB
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2021-10-13
Handläggare

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

KS 2021/275

Kommunal borgen till Hjälmarens Vattenförbund
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen
skuld för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp (limit) om 3 075 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingar och Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet gäller under
förutsättning att Arboga, Örebro, Eskilstuna och Katrineholms kommuner fattar
likalydande beslut.
2. Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare
beslut 2021-06-21, §54 om borgenstecknande för Hjälmarens Vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens Vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna.
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den
stora. I augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen. Investeringen finansieras
av kredit upptagen i Kommuninvest med kommunal borgen som beviljats av samtliga
medlemskommuner. Vingåkers kommunfullmäktige beslutade i juni om kommunal
borgen för etapp 1, för Vingåkers kommuns del med 825.000 kronor (kf§54/2021).
I samband med arbetet vid lilla dammen upptäcktes sprickbildning i berggrunden
under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till minskad
dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden
under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av den stora
dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens
Vattenförbund har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal
borgen för denna etapp.
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Etapp 2 innebär att fundamentet vid stora dammen besiktas och eventuella åtgärder
vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och dammens täthet. Den stora dammen blir
efter underhållsarbetet en modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet
planeras till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och underhållet är
anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner
kronor.
Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en
budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt
regleringsansvaret är:
Andelstal för regleringsansvar
Örebro
30,5 %
Eskilstuna
14,5 %
Arboga
6,5 %
Vingåker
4,5 %
Katrineholm
4,0 %
Total andel kommuner
60,0 %

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

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

Borgensbelopp,
etapp 1
5 588 000 kr
2 662 000 kr
1 188 000 kr
825 000 kr
737 000 kr
11 000 000 kr

Borgensbelopp,
Totalt
etapp 2
borgensbelopp
15 240 000 kr
20 828 000 kr
7 260 000 kr
9 922 000 kr
3 240 000 kr
4 428 000 kr
2 250 000 kr
3 075 000 kr
2 010 000 kr
2 747 000 kr
30 000 000 kr
41 000 000 kr

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen
har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att
kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens Vattenförbund beslutar om kommunal
borgen för skulden. Hjälmarens Vattenförbund har därför kommit in med en ansökan
om kommunal borgen även för etapp 2.
Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för
respektive kommuns andel av krediten avseende renovering av den större dammen.
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Limiten för borgen för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av
stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna
krediten om 11 miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De
kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för
Vingåkers kommuns del ytterligare 2 250 000 kronor utifrån ett interkommunalt
andelstal om 7,5 procent, totalt 3 075 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om
totalt 37 925 000 kronor fördelas mellan Örebro, Eskilstuna, Arboga och
Katrineholms kommuner enligt respektive kommuns interkommunala andelstal.
Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt
verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen. Dialog
har förts med ekonomidirektören i Örebro kommun och med miljö- och
samhällsdirektören i Eskilstuna kommun samt med Vingåkers kommuns representant i
styrelsen för Hjälmarens Vattenförbund.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt att samtliga medlemskommuner
fattar likalydande beslut i den här frågan. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen för
kommunens andel av Hjälmarens Vattenförbunds upplåning om totalt 41,0 mkr.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingar och Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet föreslås gälla under
förutsättning att Arboga, Eskilstuna, Örebro och Katrineholms kommuner fattar
likalydande beslut.
Kommunens andel av borgenssumman uppgår till totalt 3 075 000 kronor.
Borgenssumman grundar sig på upplåning avseende renovering av dammarna i etapp
1 och etapp 2, totalt 41 000 000 kronor som fördelas enligt kommunernas
interkommunala andelstal.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om den totala
borgenssumman i ett nytt beslut, vilket betyder att det beslut som kommunfullmäktige
tog i juni 2021, §54 upphör och ersätts av det nya.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunens borgensåtaganden ökar med ytterligare 2 250 000 kronor och uppgår
totalt för Hjälmarens Vattenförbund till 3 075 000 kronor. Ett borgensåtagande
innebär alltid en viss risk. I det här fallet delar medlemskommunerna på risken utifrån
det fastställda andelstalet.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ansökan kommunal borgen Hjälmarens Vattenförbund

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

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

Kommunens borgensåtaganden ökar. Borgen
är alltid en risk.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

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

Ansökan om kommunal borgen för investering etapp 2 av
Hyndevadsdammen, Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån.
Hjälmarens vattenförbund avser att utföra underhållsarbeten etapp 2 vid Hyndevadsdammen i Eskilstuna-ån med finansierade medel genom att uppta kredit för investeringskostnaden. Kreditgivaren kräver kommunal borgen och därav ansöker förbundet om
kommunal borgen från samtliga förbundets kommunala medlemmar.
Hyndevadsdammen invigdes i slutet av 1800-talet och består av två dammfåror med totalt
36 träluckor. Under åren har löpande underhåll och reparationer utförts för att kunna hålla
dammen så tät och regleringen så säker som möjligt.
Hjälmarens vattenförbund ansvarar för reglering av vattennivån samt utprickning av farleder
i Hjälmaren. Förbundet bildades 1990 och övertog då ansvaret för reglering från Hjälmarens
och Kvismarens sjösänkningsjordar. Regleringen följer vattendom VA15/83 där Räta linjen
sattes som riktmärke för vattennivån mellan 20 maj och 30 september varje år.
En förutsättning för att Räta linjen skulle kunna nås, och som angavs vid förrättningen som
föregick bildandet av förbundet, var att en ombyggnation av lilla dammen skulle göras.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och
genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelad på två etapper.
Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget.
I augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete på
den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med
kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner.
I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i berggrunden under
de gamla gåtarna vilket starkt bidrar till minskad dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att
motsvarande sprickor uppstått i berggrunden under den stora dammen blir tidplanen för
etapp 2, underhållsarbete av den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast.
Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen besiktas och eventuella åtgärder
vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och dammens täthet. Den stora dammen blir
efter underhållsarbetet en modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet
planeras till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och underhållet är
anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.
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Den slutliga investeringskostnaden för projektet finansieras via en finansieringslösning.
Förbundet har kontaktat Kommuninvest som har gett positivt gensvar till lösning under
förutsättning att samtliga medlemskommuner ger förbundet kommunal borgen för
investeringen. Kostnaderna fördelas sedan, efter med Kommuninvest överenskommen
amorteringsplan, i enlighet med givna andelstal för reglering på samtliga förbundsmedlemmar i samband med den årliga utdebiteringen.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund hävdar att ett underhållsarbete av stora dammen
vid Hyndevadsdammen är av avgörande betydelse för dammsäkerheten och för att
regleringen av Hjälmarens vattennivå ska kunna följa gällande vattendom och inriktningen
mot Räta linjen, och därför inte kan skjutas på framtiden utan måste genomföras enligt
framtagen tidplan.
Styrelsen är mycket tacksam för det stöd och engagemang som de kommunala
medlemmarna visar genom att bevilja en kommunal borgen för projektet.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund

Kristina Birath
Ordförande
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Ansökan om kommunal borgen till Hjälmarens
Vattenförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen
skuld för Hjälmarens Vattenförbunds låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp (limit) om 825 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingar och Vingåkers kommuns andelstal. Beslutet gäller under
förutsättning att Arboga, Örebro, Eskilstuna och Katrineholms kommuner fattar
motsvarande beslut.

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

Andelstal för regleringsansvar
30,5
Örebro
%

Eskilstuna

14,5

%

Arboga

6,5

%

Vingåker

4,5

%

Katrineholm

4,0

%

Total andel kommuner

60,0

%
Justerandes sign
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Inlägg
Anneli Bengtsson (S) yttrar sig i ärendet.

Yrkande
Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 102/2021
Tjänsteutlåtande 2021-04-29
Ansökan om kommunal borgen Hjälmarens Vattenförbund
Protokoll förbundsstämma
Utgiftsstat 2021
Inkomststat 2021

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

Justerandes sign
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Tid och plats
Måndagen den 21 juni 2021, kl. 14.00-20:05, kommunhuset, Hjälmaren i Vingåker och digitalt
via Teams.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Jörgen Larsson, l:e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S) §§ 38-57
Anna Ateg (S)
Therese Palm (S)
Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Olle Olsson (S)
Monica Granström (S)
Caisa Säv heden Larsson (S)
Erika Rask (S)
Kaisa Komulainen Nilsson (S) §§ 58-67
Ulrika Grave (SO)
Per-Erik Eriksson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO) §§ 38-58
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M) §§ 38-56
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Bertil Kristoffersson (C)
Lennart Andersson (KO)
Håkan ÖstIund (MP)
Anders Lundström (Vvtl)
Irene Sandqvist (-)
Christer Nodernar (-) §§ 57-67

Kaisa Komu1ainen-Nilsson (S) §§ 38-57
Roger Larsson (M) §§ 57-67
Robert Skoglund (S) §§ 65-67
Christer Nodernar (-) §§ 38-56
Aziz Jaali (S) §§ 58-67
Inger Lindfors (S)
Pierre Andersson (S)
Marika Björkdal (M) §§ 38-57
Elizabeth Gillerstrand (C)
Lola ÖstIund (MP)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Emma Bergström, sekreterare 2
Elin Höghielm, ekonomichef §§ 64-65
Stefan Carpman, Sörmland Vatten § 52
Fredrich Gatzen, förslagsställare § 41

Deltog på distans:
Samtliga ledamöter deltog digitalt. Presidiet deltog digitalt på Abrogården.
Paragrafer

38-67

Datum för justering

2~

Sekreterare

Ordförande

Justerande

229

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

vingaker.se

Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -06-21

60
(109)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

202 1-06-2 1

Datum för anslagsuppsättande

202 1-06-2 8

Datum för an slagsnedtagande

202 1-07-20

Namnförtydligande

Anna Olsson

: ;: : ;:Iats för protokollet . ~r . ... ...... .

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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KS 2021/531

Kommunal skattesats 2022 - förslag
Förslag till beslut
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
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2021-09-06
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]"

235

vingaker.se

5 (9)

"[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.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

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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Kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023 2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2022 fastställs till 9.100 personer (1
november 2021) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bufferten inom finansen sänks med 2.000 tkr till
3.000 tkr från och med år 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 275 tkr
från och med år 2022 avseende införande av bidrag till enskilda vägar.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr
från och med år 2022 avseende förstärkning av bemanning inom
IT/Kommunikation.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 2.700
tkr från och med år 2022 avseende verksamheten inom Mat & Måltider.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram för Mat & Måltider
utökas med 250 tkr från och med år 2022 samt med 50 tkr i engångsbelopp under
2022 avseende införande av valmöjligheter för måltider inom äldreomsorgen.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens investeringsram utökas med
200 tkr under år 2022 avseende inventarieinköp för Mat & Måltider för införande
av valmöjligheter för måltider inom äldreomsorgen.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens investeringsram
utökas med 300 tkr under år 2022 avseende nytt kassa- och bokningssystem.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens investeringsram
utökas med 300 tkr från och med år 2022 avseende sporthallar.
10. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
med 100 tkr från och med år 2022 avseende driftkostnader för nytt kassa- och
bokningssystem.
11. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
med 75 tkr från och med år 2022 avseende driftkostnader för nytt bibliotekssystem.
12. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram utökas med 3.000 tkr
från och med år 2022 avseende personalförstärkning.
13. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 3.000 tkr från och med år 2022 avseende särskolan och förskolan.
14. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 3.100 tkr i
investeringsbudget för ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen. Investeringen
redovisas som synnerliga skäl.
15. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden beviljas 1.500 tkr i
investeringsbudget för lek- och badplatser. Investeringen redovisas som synnerliga
skäl.
16. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 1.000 tkr i
investeringsbudget för brandposter. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
17. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 1.500 tkr i
investeringsbudget för grönyteskötsel. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
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18. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
19. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
20. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 185,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
21. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Kraft ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 4,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
22. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2022 för AB
Vingåkershem, Vingåkers Vatten och Avfall AB och Vingåker Kraft AB till 0,4
procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
23. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande mål för det prioriterade området
Ekonomi i balans:
- Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag från och med år 2023.
- Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
24. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
25. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2022 och flerårsplan för 2023 – 2024
Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2022
och flerårsplan för 2023 - 2024 är kommunfullmäktiges beslut i juni. Justering av
skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet med senaste
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, oktober) med
hänsyn till en lägre befolkningssiffra. Därutöver har budgetmedel flyttats från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende övertagande av ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser i enlighet med beslut om lokalförsörjningsstrategin.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag skrivs ned till 9.100 personer den 1 november
2021 och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Socialnämndens nytillkomna äskanden får hanteras i den politiska beredningen av
ärendet. Kommunledningsförvaltningen menar att om tillskott till det generella
statsbidraget per automatik ska tillföras den verksamhet som fått ett utökat
verksamhetsansvar behöver de i så fall även återlämnas det år pengarna upphör att
komma. Principen kan inte tillämpas generellt.
Samtliga nämnders äskanden i budgetärendet och som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut i juni kan anses kvarstå även om de redan avdömts genom
kommunfullmäktiges tidigare beslut. Kommunledningsförvaltningen anser att det kan
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finnas utrymme att tillmötesgå något eller några av dessa äskanden, men det får den
politiska hanteringen av ärendet avgöra.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-19
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024
(kompletteras till kommunfullmäktiges sammanträde)
Socialnämndens äskanden, Sn §81, §97 och §98 år 2021.
Kultur- och fritidsnämndens äskande, Kfn § 37 år 2021
Protokollsutdrag Au § 182/2021
Protokollsutdrag Ks § 207/2021
Moderaternas budget
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Kraft AB
Vingåker Vatten och Avfall AB

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2021-10-19
Handläggare

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

KS 2021/122

Förslag till kommunplan med budget 2022 och
flerårsplan 2023-2024
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag år 2022 fastställs till 9.100 personer (1 november 2021) och
därefter en årlig ökning med 25 personer.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen skuld för AB
Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 176,4 mkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen skuld för
Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen skuld för
Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 185,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen skuld för
Vingåker Kraft ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 4,0
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Fastställa borgensavgiften för 2022 för AB Vingåkershem, Vingåkers Vatten
och Avfall AB och Vingåker Kraft AB till 0,4 procentenheter på utnyttjad
borgen vid föregående års bokslut.
Fastställa följande mål för det prioriterade området Ekonomi i balans:
o Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
o Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100
procent. Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större
karaktär med lång livslängd, så kallade synnerliga skäl.
Lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där
inte undantag stadgas enligt momslagen.
I övrigt godkänna kommunplan med budget för 2022 och flerårsplan för 20232024.
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Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2022
och flerårsplan för 2023-2024 är kommunfullmäktiges beslut i juni. Justering av
skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet med senaste
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, oktober) med
hänsyn till en lägre befolkningssiffra. Därutöver har budgetmedel flyttats från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende övertagande av ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser i enlighet med beslut om lokalförsörjningsstrategin.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag skrivs ned till 9.100 personer den 1 november
2021 och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Socialnämndens nytillkomna äskanden får hanteras i den politiska beredningen av
ärendet. Kommunledningsförvaltningen menar att om tillskott till det generella
statsbidraget per automatik ska tillföras den verksamhet som fått ett utökat
verksamhetsansvar behöver de i så fall även återlämnas det år pengarna upphör att
komma. Principen kan inte tillämpas generellt.
Samtliga nämnders äskanden i budgetärendet och som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut i juni kan anses kvarstå även om de redan avdömts genom
kommunfullmäktiges tidigare beslut. Kommunledningsförvaltningen anser att det kan
finnas utrymme att tillmötesgå något eller några av dessa äskanden, men det får den
politiska hanteringen av ärendet avgöra.
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Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från SKRs oktoberprognos (cirkulär 21:35).
Budgetberäkning för 2022
Nettoramar inkl interna poster

Befolkning: 9.100 personer för skatt/statsbidrag
Förslag till Ksau
Budget

KS -direktiv

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn
Löner
hyror
lokalvård köp verks övrigt
1,5-2%
1,50%

2021

Finansen

594 732

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

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

Kommunstyrelsen

-108 426

varav
Flyt uthyrning idrottslokaler mm
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Viadidakt extra åtgärder försörjnstöd
Kollektivtrafik
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Förstärkningsåtgärder och utveckling
Bidrag och avgifter Vattenförbund mfl
Infrastruktur Baggetorp
Kultur och fritid

11 373
-1 978
-5 337

-367 -109 777

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

-284
785
0
-148
-16
-172
-150
-700
-136

-2 119
-8 900
-13 200
0
-10 358
-787
-200
-1 971
-150
-700
-136

-16 518

0

-16 518

4 094
-189

0

0

KF budget Flytt av Beräkning
beslut juni medel
budget
2022
2022

Uppräkn Föränd
budget jmf
Plan 21

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

36

-795

Cirkulär 21:35

4 328

633 596

2 478

5 337

9 665

-16 503
-1 294
-1 199
-1 109
-5 000
608 491

2 478

636 074
0
-16 503
-1 294
-1 199
-1 109
-5 000
610 969

-821

-110 598

2 502

-108 096

2 502
-2 119
-8 456
-13 485
-600
-9 903
-771
-28
-1 971

-16 286

-160
-500
600
-307

-142

-90

0

0

0

Flytt uthyrning idrottslokaler mm
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning

Nybyggnad M-n skola, utökad hyra
Gymnasiet inkl IM exkl sär
Socialnämnden

-19 020

-6 715
-187 007

-85
-2 386

-9
-454

0
0

0
0

-6 809
0 -189 847

0
-199

-6 809
-190 046

0
0

-6 809
-190 046

-46 673
-223 425

-46 673
0 -227 116

-2 654
-779

-49 327
-227 895

0

-49 327
-227 895

-400
-2 252

2 478

9 776

-3 691

0

0

0

-390
-1 483

TOTALT, budgeterat resultat

6 200 -7 099

-742

0

0

Differens till 1% resultatmål

-2 502

-2 502

varav
Hyresökning ombyggnation hemtjänst
Hyresökning 2%
1 % överskott av skatter o statsbidrag

-2 119
-8 900
-13 200
0
-10 358
-787
-200
-1 971
-150
-700
-136

0

-390
-1 483

-10
-769

-367

2 086

5 212

-400
-2 252

6 179

6 361

21

3 415
1,54%

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för
2022 uppgår till 9.776 tkr, vilket motsvarar 1,54 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Detta innebär att det finns ett utrymme på drygt 3,4 mkr att
eventuellt använda för utökning av budgetramarna under 2022 och ändå uppnå ett
resultatmål på 1,0 procent. En buffert, för oförutsedda händelser som kan inträffa
under året, på 5.000 tkr finns under finansen.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2023-2024.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till 9.776 tkr år 2022, till 14.493 tkr år 2023
samt till 23.995 tkr år 2024. Samtliga år finns en buffert på 5.000 tkr under finansen
som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta om att nyttja.
FLERÅRSPLAN 2022-2024

Nettoramar inkl interna poster

Förslag till Ksau

Befolkningsantagande

Budget
Plan
Plan
2022
2023
2024
9 100 personer 9 125 personer 9 150 personer

Cirkulär 21:35

Finansen

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

636
-16
-1
-1
-5

074
503
294
109
000

650
-16
-1
-1
-5

084
503
294
109
000

668
-16
-1
-1
-5

469
503
294
109
000

Finansen summa:

610 969

625 015

643 436

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

-108
-19
-6
-190
-49
-227

-109
-19
-6
-193
-49
-232

-110
-19
-7
-196
-49
-237

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mål på 1%

096
020
809
046
327
895

456
256
904
140
327
439

468
495
001
091
327
059

9 776

14 493

23 995

6 361
3 415

6 501
7 992

6 685
17 310

1,54%

2,23%

3,59%

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen främst av ekonomichef, budgetstrateg och
kommunchef. Diskussioner och samråd har skett i kommunens ledningsgrupp samt i
5+5-gruppen (nämndordföranden och förvaltningschefer) och vid ägarsamråd med de
kommunala bolagen.
Merparten av kommunens budgetarbete sker på våren och kommunfullmäktige fattade
beslut om ekonomiska ramar till nämnderna på sitt junisammanträde. Till
junisammanträdet hade samtliga nämnder beslutat om äskanden om utökad
budgetram. Inför höstens beslut om ändringsbudget har det tillkommit beslut om
äskanden från socialnämnden. Vidare finns ett ärende från kommunledningsförvaltningen på väg till kommunstyrelsen.
Nämnderna har arbetat med nämndplaner och konsekvenser av de ekonomiska
ramarna. Ekonomienheten har reviderat siffrorna utifrån SKRs oktoberprognos för
skatteintäkter och statsbidrag.
I oktober genomfördes Dialogdag 3 där ledande politiker och tjänstemän bland annat
gavs en uppdaterad bild av kommunens ekonomiska läge.
Information till de fackliga organisationerna lämnas 21 oktober. Förslag till
kommunplan med budget för 2022 och flerårsplan 2023-2024 ska behandlas av
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kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober, av kommunstyrelsen den 8 november
och slutligen fastställas av kommunfullmäktige den 22 november.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunens styrmodell tydliggör målstyrningsprocessen samt roller och ansvar i
organisationen. Kommunplan med budget beskriver vad kommunfullmäktige vill
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter.
Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar har beslutats av
kommunfullmäktige vid tidigare tillfällen. Det gäller strategisk inriktning med
prioriterade områden och övergripande mål samt flerårsplan med ekonomiska ramar
till nämnderna. Kommunstyrelsen har i mars (KS§43/2021) beslutat om
planeringsdirektiv innebärande uppräkning av personalkostnader med 2 procent för
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, uppräkning av personalkostnader
för övriga nämnder med 1,5 procent samt uppräkning av hyreskostnader med 1,5
procent. Samtliga nämnder har i samband med kommunfullmäktiges beslut i juni
inkommit med konsekvensbeskrivningar och beslut om äskande om utökad
budgetram.
Gjorda justeringar jämfört kommunfullmäktiges beslut i juni
Utgångsläget inför höstens beslut om ändringsbudget utgår från det beslut som
kommunfullmäktige tog i juni gällande kommunplan för 2022 inklusive flerårsplan för
2022-2023 (kf§65, 2021-06-21) innehållande ekonomiska ramar för nämnderna.
Därefter har det kommit nya skatteunderlagsprognoser varför justering av
skatteintäkter och generella statsbidrag gjorts. Kommunens befolkning har minskat de
senaste månaderna och uppgick per 31 augusti till 9.093 personer. Den av
kommunfullmäktige i juni beslutade budgeten är beräknad på 9.175 personer. En
nedskrivning av befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2022 föreslås till
9.100 personer och därefter en årlig ökning med 25 personer. Enligt senaste
skatteunderlagsprognos (oktober), som är väsentligt bättre än den som låg till grund
för beslutet i juni, innebär detta att skatteintäkter och generella statsbidrag trots den
nedskrivna folkmängden ökar med 2.478 tkr Vidare har justeringar i enlighet med
beslut om lokalförsörjningsstrategi (kf§55, 2021-06-21) medfört att budgetram har
omfördelats från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden med 2.502 tkr.
Omfördelningen avser ansvar för sporthallar, badplatser och lekplatser.
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För att belysa de justeringar av sifferunderlag som gjorts för 2022 jämfört med det
som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut i juni har nedanstående tabell
sammanställts:

Kommentar budget 2022:

tkr

Resultat, flerårsplan 2022, enl KFs beslut i juni 2021

7.298

Förändring befolkning och skatteprognos, SKR cirkulär
21:35

2.478

Kommunstyrelsen, flytt ansvar sporthallar, bad-/lekplatser

-2.502

Kultur- och fritidsnämnden, ansvar sporthallar, bad/lekplatser

2.502

Resultat, tkr (innan höstens budgetförslag och beslut)

9.776

Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade resultatet för
2022 som utgångspunkt i förslag till kommunplan med budget, uppgå till +9.776 tkr
innan höstens beslut om ändringsbudget påbörjas.

Investeringar
Det totala årliga investeringsutrymmet utgörs av volymen avskrivningar, vilken
uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2021-2023. Av tabellen framgår respektive
nämnds investeringsutrymme under planperioden.
Investeringsramar, tkr

Budget 2022

Kommunstyrelsen

Plan 2023

Plan 2024

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

10.760

10 760

10 760

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

1 000

1 000

1 000

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr
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Kommunfullmäktige har också beslutat om ett antal investeringar med synnerliga skäl,
vilket innebär att finansiering kan lösas genom upptagande av lån. Totalt uppgår
investeringsplanen för investeringar med synnerliga skäl till 54.094 tkr. Samtliga
dessa investeringar kan således finansieras med upptagande av lån vid behov.

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

KF

Beslut, synnerliga skäl

§ 69 den 26/6-17

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

§ 118 den 23/112020

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

§ 33 19/4-2021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

§ 57 21/6-2021

Förstärkningsåtgärder samt
utveckling å-promenad
Vingåkersån

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT nya
Grändens förskola

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

SUMMA

Utfall 20162020, tkr

9 241

Utfall 2021
(september), tkr

Återstår, tkr

42

3 517

12 914

2875

10 039

9 000

130

8 870

17 500

43

17 457

1 040

1 040

840

840

54 094

9 241

3 090

Tillkommande äskanden från nämnderna – hösten 2022
Inför höstens beslut om ändringsbudget finns möjlighet för nämnderna att vid behov
inkomma med äskanden utifrån nya behov som tillkommit sedan junibeslutet. Från
socialnämnden har tre ärenden inkommit och från kommunledningsförvaltningen finns
ett ärende på väg till kommunstyrelsen i november. I kommunfullmäktiges beslut från
juni framgår också att kultur- och fritidsnämndens äskande om utökad drift- och
investeringsbudget gällande sporthallar, bad- och lekplatser ska hanteras i höstens
budgetbeslut. Äskandet avsåg en utökning av den befintliga budgeten för dessa
områden. En ramfördelning från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden av
befintlig budget är genomförd, men äskandet avsåg ytterligare medel på både driftoch investeringsbudget.
Socialnämnden har beslutat (Sn§81, 2021-09-14) att begära utökad ram med 33 tkr
från och med 2022 för att få ta del av de generella statsbidrag som utgår som
kompensation till kommunen för nya ansvarsområden inom socialtjänsten.
Socialnämnden har vidare beslutat (Sn§97, 2021-10-12) att föreslå att
kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 354 tkr år 2022 och 696 tkr år
2023 genom att de höjningar av det generella statsbidraget som avser kompensation
för tillkommande lagkrav på socialtjänsten tillförs socialnämnden.
Socialnämnden har slutligen beslutat (Sn§98, 2021-10-12) att införa valmöjligheter
inom äldreomsorgen gällande två huvudrätter på menyn. Nämnden föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budget för verksamheten
inom mat- och måltider med 250 tkr per år från och med 2022 för ökade
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personalkostnader, med ett engångsbelopp om 50 tkr till mat- och måltider och ITkommunikation för år 2022 för start av verksamheten samt slutligen att
kommunstyrelsens investeringsmedel för verksamheten mat- och måltider utökas med
200 tkr avseende nya kantiner och matvagnar.
Kommunledningsförvaltningens ärende handlar om insatser för att stärka kvaliteten på
den tekniska infrastrukturen och avser ett investeringsäskande på 3.130 tkr som
föreslås att hanteras med synnerliga skäl.

Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiskt läge
Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt för nämnderna även om den
finansiella verksamheten räddar hem kommunens samlade resultat. Utifrån
prognoserna i delårsrapporten för 2021 beräknas kommunen att redovisa ett positivt
resultat vid årets slut på cirka 6,5 mkr. Nämndernas problem att hålla verksamheten
inom tilldelad budget kvarstår. Främst är det barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och kommunstyrelsen som prognostiserar stora budgetunderskott. Viss
pessimism föreligger i prognoserna.
Kommunledningsförvaltningen vill understryka vikten av stor återhållsamhet med
förslag på nya satsningar, men att det kan vara nödvändigt att se över de äskanden som
finns i det samlade ärendet.
Nämndernas äskanden
I samband med kommunfullmäktiges beslut i juni om budgetramar till nämnderna för
åren 2022-2024 fanns beslut om äskanden om utökade budgetramar från samtliga
nämnder. Endast något av dessa äskanden fick gehör i kommunfullmäktiges beslut.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt, utifrån det rådande ekonomiska
läget och det eventuella utrymme som finns, att dessa äskanden inte glöms bort.
Förvaltningen anser att det bör gå att tillmötesgå något eller några av dessa i samband
med att beslut om ändringsbudget fattas. Det är också viktigt att eventuella
ekonomiska konsekvenser av de olika uppdrag som gavs i samband med att
kommunstyrelsen beslutade om planeringsdirektiven för 2022-2024, tas med och vid
behov prioriteras. Det gäller främst om budgetmodellen för verksamheten inom matoch måltider ska förändras samt om bidrag till enskilda vägar ska införas.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är av största vikt att respektive nämnd
lägger en så rätt detaljbudget som möjligt för de olika kostnaderna och intäkterna.
Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick
till 9.093 personer per 31 augusti i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag för år 2022 har kommunfullmäktige fastställt att 9.175
personer ska utgöra beräkningsunderlaget per 1 november 2021 och därefter skrivs
antalet upp med 25 personer per år under planperioden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningssiffran justeras ned till 9.100 personer och
därefter med en årlig ökning om 25 personer.
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Utrymme för investeringar
Av det totala årliga investeringsutrymmet på 11.760 tkr har 10.760 tkr fördelats
genom kommunfullmäktiges beslut för budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
Kommunledningsförvaltningens ärende (beslutas av kommunstyrelsen den 8
november) om investeringsmedel på 3.130 tkr gällande insatser för att stärka
kvaliteten på den tekniska infrastrukturen i kommunen bör beviljas med synnerliga
skäl.
Borgen till de kommunala bolagen
Kommunen lämnar kommunal borgen till de kommunala bolagen AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers Vatten och Avfall AB. Inför varje
budgetår inhämtas uppgifter om behov av kommunal borgen för kommande år.
Bolagens investeringsplaner innebär delvis att ökad upplåning kan bli aktuell. Från
bolagen har nedanstående begäran om kommunal borgen för 2022 inkommit.
Vingåker Vatten och Avfall AB har begärt utökad borgensram med 12 mkr främst
gällande finansiering av ledningsdragningar vid Ålsäter och Skolgatan. AB
Vingåkershems och Vingåkers Kommunfastigheter ABs borgensramar kvarstår på
oförändrad nivå. Större projekt, som kräver fullmäktigebeslut, kan komma att innebära
ett ökat behov av kommunal borgen till båda dessa bolag, men får hanteras då det
uppkommer. Till Vingåker Kraft AB har det tidigare inte funnits någon kommunal
borgensram. Nu har bolaget inkommit med en begäran om att erhålla en kommunal
borgensram på 4,0 mkr för kommande upplåningsbehov kopplat till investeringar.
o
o
o
o

AB Vingåkershem, 176,4 mkr
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 579,5 mkr
Vingåker Vatten och Avfall AB, 185,0 mkr
Vingåker Kraft AB, 4,0 mkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att begärda borgensramar för 2021 beviljas.
Borgensavgift
Från AB Vingåkershem och Vingåker Vatten och Avfall AB tar kommunen ut en årlig
borgensavgift om 0,4 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
Från och med 2022 kommer även Vingåker Kraft AB att belastas med en
borgensavgift. Borgensavgiften föreslås kvarstå på samma nivå år 2022.
Koncernekonomiskt perspektiv
I ett ekonomiskt läge som är ansträngt är det angeläget med helhetsperspektiv och
långsiktighet i de beslut som fattas. För Vingåkers kommuns del är det därför viktigt
att se på det ekonomiska läget ur ett koncernekonomiskt perspektiv. Kommunens
största budgetpost är personalkostnader och därefter kommer hyreskostnaden för
kommunens verksamhetslokaler. Sedan 2013 finns merparten av lokalerna i de
kommunala bolagen Vingåkers Kommunfastigheter ABs och AB Vingåkershems regi.
Övergripande mål – Ekonomi i balans
Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag
på långsiktiga ekonomiska mål för kommunen och koncernen. Uppdraget har
redovisats och innebär ett förslag där ett par mål fastställs i samband med årligt beslut
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om kommunplan med budget. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
följande mål fastställs:
• Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att kommunplan med budget för 2022
och flerårsplan för 2023-2024 godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt i kommunplan med budget
för 2022 och flerårsplan för åren 2023-2024 innebär med senaste
skatteunderlagsprognos i samband med regeringens höstbudget (oktober) att
kommunens budgeterade resultat uppgår till 9.776 tkr år 2022, till 14.493 tkr år 2023
och till 23.995 tkr år 2024. Det innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås varje enskilt år. Resultatet
år 2022 motsvarar 1,54 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta
innebär att det finns ett utrymme på drygt 3,4 mkr att eventuellt använda för utökning
av budgetramarna under 2022 och ändå uppnå ett resultatmål på 1,0 procent.
För att klara oväntade händelser och för att kunna parera den osäkerhet som råder i det
ekonomiska läget finns en buffert samtliga år på 5.000 tkr. Observeras bör dock att
budgetförslaget innebär att nämndernas äskanden om utökad budget i samband med
kommunfullmäktiges beslut i juni inte har tillmötesgåtts och att dessa äskanden bör
kunna prövas på nytt i samband med höstens beslut.
Fastställda ekonomiska ramar medför utmaningar och svårigheter för samtliga
nämnder, att få ihop sina detaljbudgetar till 2023. Realistiska detaljbudgetar ska läggas
med konsekvensen att flera nämnder kommer att behöva arbeta med ofördelade
besparingar för att hamna inom tilldelad budget.
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Bilagor
✓ Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
✓ Agenda 2030
✓ Barnchecklista
✓ Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan
2023-2024 (kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde)
✓ Socialnämndens äskanden,Sn §81, §97 och §98 år 2021.
✓ Kultur- och fritidsnämndens äskande, Kfn§37 år 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Kraft AB
Vingåker Vatten och Avfall AB

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg
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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.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.

255

vingaker.se

13 (18
)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

258

vingaker.se

16 (18
)

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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

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

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

Verksamhet möjliggörs.
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1 Kommunstyrelsens ordförande – text från juni, uppdateras?
Med denna budget knyter vi så ihop säcken, vi i koalitionen har sjösatt stora satsningar under
mandatperioden och nu tillser vi att drift och investeringar faller på plats.
Vi följer koalitionens plan och har så gott som genomfört vår punktlista, vi följer dom 4 av fullmäktige
beslutade prioriterade områden. På så sätt har vi dels stärkt förutsättningarna för våra barn och unga.
Dels jobbat strategiskt och utvecklat vår landsbygd med ett lyckosamt utfall, vi håller 1 %-målet över
mandatperioden och ger förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Aldrig har vi under den tid jag varit politiskt aktiv genomfört så stora satsningar som vi nu har sett i
vår kommun, aldrig har vi haft denna expansiva utveckling i vår kommun och som vi nu börjar se
utväxling av. Ny 7-9-skola, Äppellundens förskola, ny kulturskola, ny fritidsgård ett nytt slott öppet
för alla, planer på ett nytt bostadsområde i slottsområdet och uppdrag i planeringsförutsättningarna
bland annat för projektering av ett efterlängtat sportcenter och mycket mer. Vi är på gång med
ytterligare en nybyggnation av skola i Marmorbyn och en ny förskola på Gränden. Vi har gjort det vi
lovar och mycket mer, vi levererar med råge, det har kostat och det är stora utmaningar vi står inför.
Det är alltid en puckel av dom utmaningarna innan man får ett positivt utfall men vi ska då ha i åtanke
att det som sker är till godo för våra invånare inför framtiden och det är för framtiden vi bygger
Vingåkersbygden.
I denna budget har alla nämnder fått tillskott för löner och hyror, barn och utbildning har fått
ytterligare tillskott för ökat elevantal, vi har säkerställt att drift och investeringar är budgetsatta och vi
har uppdaterat investeringsplanen inför våra framtida investeringar. Bufferten ligger med 5 miljoner
för att möta det vi inte vet och kan planera för, det händer ju alltid saker under ett år som vi inte har
vetskap om när budgeten tas.
Nu håller vi i och håller ihop inte bara utifrån den pandemi vi har och har haft under en lång tid, utan
också utifrån dom utmaningar vi har i dom stora nämnderna. För det behövs det modiga beslut och
modiga politiker som vågar ta ansvar för den framtid vi ser. Det är med stolthet och tillförsikt vi
överlämnar denna budget som visar att vi tror på framtidens Vingåkersbygd som en attraktiv kommun
att leva och bo i, med ledordet framtidstro pekar vi ut riktningen för våra medborgare.
Tack för ordet.
Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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2 Kommunchefen om framtiden
Det senaste året har vi visat att vi kan driva och utveckla våra verksamheter även när vi samtidigt ska
hantera en pandemi. Det är, som exempel, väldigt roligt att meritvärdena i kommunens skolor har
stigit i år igen. Det är viktigt långt utanför skolans värld.
Inom omsorgen har chefer och medarbetare under lång tid jobbat hårt med att möta den ökade
efterfrågan som följer av förändringen av demografin och skärpta krav från lagstiftning etc. Den
kompetens som det har gett kommer vara betydelsefull för den fortsatta utvecklingen.
Nu fortsätter vi samhällsbygget. Vi får många förfrågningar om möjligheten att flytta till Vingåker
från andra håll i landet, vilket ger goda förutsättningar för utveckling av våra verksamheter. Att vi de
senaste åren har byggt nytt respektive renoverat flera av kommunens fastigheter kommer att underlätta
förändring av verksamheterna. Ytterligare nybyggnationer är dessutom på gång. Självklart kräver detta
ökad fokusering på budgetdisciplin och just när det gäller fastigheter kommer den nya
lokalförsörjningsstrategin vara ett viktigt verktyg för det.
Den fysiska miljön är en viktig grund för bra verksamheter men ännu viktigare är naturligtvis den
kompetens och det engagemang som våra medarbetare har. Jag ser det goda arbetet varje dag och
känner stor tacksamhet för det.
Ralf Hedin
Kommunchef

4

265

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

4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för Vingåkers
kommun.
4.1

Kommunens styrmodell

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

4.2

Vision för Vingåkers kommun

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog 19
oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för
Vingåker. Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommunens vision inte behöver
revideras då den fortfarande är aktuell.
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4.3

Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för
alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är den naturliga
utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden består av
följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats,
där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas i arbetet och som
individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss alla, oavsett om vi är
förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare, både
internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga arbetet, vilket bidrar till ännu bättre
kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och
kan även vara en vägledning i vårt arbete för ökad framtidstro. Under 2020 och 2021 har samtliga
verksamheter återupptagit värdegrundsarbetet och redovisning ska ske till kommunstyrelsen i början
av 2022.
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4.4

Strategisk inriktning

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

5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun innebär att kommunen
säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda ekonomiska
hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda händelser och kunna stå emot
omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera
med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att kommunen bland
annat har en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga mätbara mål
samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser från målen.
Att ha god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning är viktigt, men inte tillräckligt. Styrningen
för att åstadkomma god ekonomi skulle i så fall kunna begränsas till produktivitet, det vill säga att se
till att arbetsuppgifter görs så snabbt och rationellt som möjligt. Det är helt centralt att kommunen
också arbetar med effektivitet, det vill säga att se till att det som görs är det som på bästa sätt leder till
att kommunen når olika mål. Uttryckt på ett annat sätt är det viktigt att göra rätt saker, inte bara att
göra saker rätt.
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5.1

Kommunens övergripande mål

I den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 har fyra prioriterade områden med
tillhörande övergripande mål fastställts och de gäller från och med 2020.
5.1.1 Prioriterat område - Ekonomi i balans
Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
under planperioden (2020-2022).
Uppföljning
Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent. Undantag kan göras
vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång livslängd, så kallade synnerliga skäl.
Uppföljning
Målet följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

5.1.2 Prioriterat område - Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och
nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro
Uppföljning
Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt
analys sker enligt nämndplan.

5.1.3 Prioriterat område - Hållbar tillväxt
För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till tillväxt och
genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030
Uppföljning
Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.

5.1.4 Prioriterat område - Landsbygdsutveckling
Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången
till kommunal service
Uppföljning
Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av
boende och verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i årsredovisningen
varje år.
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5.2

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. För att minimera risken att kommunen lider förtroendeeller ekonomisk skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande intern kontroll.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsiktsplikt, att tillse att det finns
en god intern kontroll samt att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Sedan 2020
gäller de nya riktlinjerna för intern kontroll och de omfattar kommunens nämnder och de kommunala
bolagen AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB. I kommunstyrelsens
internkontrollplan finns några kontrollpunkter som samtliga nämnder ska följa. Uppföljning sker i
samband med årsredovisningen.

5.3

Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen har i mars fastställt planeringsdirektiv för budgetåren 2022-2024, KS§43/2021.
Nedan framgår beslutet.
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2022: 9.175 personer (1 november 2021)
o 2023: 9.200 personer (1 november 2022)
o 2024: 9.225 personer (1 november 2023)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per
år under planperioden för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5
procent för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år
under planperioden.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till inriktningsbeslut om förändringar i
kommunens arbete med anledning av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt
mm. I redovisningen ska ingå frågor om arbetsmiljö, prioriteringar, distansarbete/lokalbehov
och en fortsättning på den framtidsanalys som gjordes av kommunens krisledning sommaren
2020. En sammanställd omvärldsbevakning ska också finnas med. Därutöver ska andra
relevanta ämnen som kommer upp under utredningsarbetet redovisas.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag på införande av nya och ökad användning
av befintliga externa och interna digitala tjänster i samtliga förvaltningar. I redovisningen ska
utöver beskrivning av tjänsterna ingå en bedömning av kostnader, en nyttohemtagningsanalys
och en preliminär tidplan.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till åtgärder som möjliggör en målsättning
att kommunen år 2030 ska ha 9 600 invånare. I underlaget ska framgå till exempel vilka
satsningar som ska göras för tåg- och busspendling, vilken samhällsservice som krävs i olika
geografiska områden mm. I beräkningen av konsekvenser ska hänsyn också tas till
utjämningssystemet och till ökad efterfrågan på kommunala verksamheter.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en övergång från
intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för enheten Mat & Måltider.
Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten och berörda nämnder och förvaltningar
ska ingå i utredningen.
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8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag på långsiktiga ekonomiska mått för
kommunen i form av, till exempel, koncernens soliditet, koncernens självfinansieringsgrad,
koncernens skuldsättningsgrad respektive nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå
dels vilka måtten ska vara och vilken nivå de bör ha, dels en beskrivning av vilka
konsekvenser olika nivåer får för ekonomi och verksamheter.
9. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur och fritid ska
senast den 30 juni 2022 redovisa de underlag som krävs för ett politiskt beslut om att initiera
byggnation av sportcenter och badhus i anslutning till Slottsskolan.
10. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska senast den 30
juni 2022 presentera ett förslag på modell, inklusive belopp, för bidrag till enskilda vägar.
Utgångsläget i kommunens budgetmodell avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2022 utgår
från den kommunplan för 2021 inklusive flerårsplan för 2022-2023 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2020. Därefter sker uppräkningar enligt kommunstyrelsens planeringsdirektiv. Utöver detta har vissa justeringar gällande pensionskostnader, enligt senaste pensionsskuldsprognos, gjorts.

5.3.1 Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick till 9.093
personer per 31 augusti i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag har
kommunfullmäktige i juni beslutat för år 2022 att 9.175 personer ska utgöra beräkningsunderlaget per
1 november 2021 och därefter skrivs antalet upp med 25 personer per år under planperioden. Inför
kommunfullmäktiges beslut i november om ändringsbudget föreslås befolkningsunderlaget justeras
ned till 9.100 personer den 1 november 2021 och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Befolkningsutvecklingen är en av de viktigaste frågorna i kommunens planeringsarbete eftersom hur
utvecklingen blir får direkt påverkan på efterfrågan i kommunens verksamheter. Att göra prognoser
över hur antalet invånare kommer att utvecklas är dock lika svårt som det är viktigt. Särskilt komplext
är det eftersom det inte bara är det totala antalet invånare som behöver bedömas utan också
fördelningen mellan olika åldersgrupper och olika typer av behov och förväntningar på service från
kommunen.
En särskild utmaning handlar om bedömningen av hur stor påverkan på inflyttning som kan
åstadkommas genom nybyggnation av bostäder, och vilken typ av bostäder det i så fall ska vara.
Vingåkers kommun arbetar med professionellt externt stöd varje år för att ta fram både en
trendbaserad och en så kallad byggbaserad prognos över befolkningsutvecklingen. Dessa prognoser
ingår som ett centralt underlag i budgetprocessen.

5.3.2 Kompetensförsörjning
Trots ett allt mer ansträngt ekonomiskt läge har kommunen ett stort behov av att säkerställa att rätt
kompetens finns i organisationen. Inom tio år uppskattas kommunen ha bytt ut lika många
medarbetare som kommunen idag har anställda. Det är svårt att rekrytera legitimerade pedagoger,
sjuksköterskor, socialsekreterare, chefer och ett antal ytterligare specialistfunktioner. Det är även svårt
att rekrytera baspersonal där det krävs minst gymnasieutbildning såsom undersköterskor, barnskötare,
kockar med flera yrkeskategorier.
Ett arbete pågår sedan ett antal år tillbaka som har till syfte att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, att erbjuda attraktiva anställningsvillkor samt att skapa ett tydligt medarbetar-, chef- och
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ledarskap. Kommunen har centraliserat en stor del av rekryteringsprocessen. Detta för att skapa
enhetlighet och ett mer professionellt bemötande till framtida medarbetare. Detta arbete har lett till att
kommunen nu har ett bättre rekryteringsläge och högre behörighet bland de sökande. Detta arbete
kommer fortsätta.

5.3.3 Ekonomi
Det ekonomiska läget för kommunen är fortfarande ansträngt även om kommunens prognostiserade
resultat för 2021 beräknas bli positivt. Utifrån prognoserna i delårsrapporten för 2021 beräknas
kommunen att redovisa ett positivt resultat vid årets slut på knappt 6,6 mkr. Nämndernas utmaningar
att hålla verksamheten inom tilldelad budget kvarstår. Samtliga nämnder utom
samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar i delårsrapporten negativa budgetavvikelser vid årets slut.

5.4

Nya ekonomiska prioriteringar 2022

Vägledande och styrande för de prioriteringar som görs är den politiska majoritetens strategiska
inriktning för mandatperioden. I denna finns fyra prioriterade områden med tillhörande övergripande
mål. Se avsnittet Kommunens övergripande mål.
Inför kommunfullmäktiges beslut i juni om kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
beslutade samtliga nämnder om äskanden för utökad budgetram. Totalt uppgick dessa till 29,2 mkr för
driftbudgeten år 2022.
På kommunfullmäktiges sammanträde 21-06-21, kf §65, fattades nedan beslut om prioriteringar i
kommunplan med budget år 2022 och flerårsplan för åren 2023-2024:










Befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs till
9.175 personer år 2022 och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för gymnasieskolan utökas med 2.654 tkr från och
med år 2022.
Kultur- och fritidsnämndens äskanden om utökad drift- och investeringsbudget gällande
sporthallar, bad- och lekplatser ska hanteras i höstens budgetbeslut.
Barn- och utbildningsnämndens beviljas 1.040 tkr i investeringsbudget under år 2022 för
inventarier m m till den nya förskolan på Gränden. Investeringen redovisas med synnerliga
skäl.
Barn-och utbildningsnämndens budgetram utökas år 2022 med 199 tkr motsvarande
halvårseffekten för den utökade hyran för en ny skolbyggnad i Marmorbyn samt därefter med
398 tkr för år 2023 och 2024.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 150 tkr från och med år 2022 avseende årlig
driftskostnad gällande förstärkningsåtgärder Vingåkersån.
Barn-och utbildningsnämnden beviljas 840 tkr i investeringsbudget under år 2022 för
inventarier m m till den nya skolbyggnaden i Marmorbyn. Investeringen redovisas med
synnerliga skäl.
Kommunstyrelsen beviljas 17,5 mkr i investeringsbudget för förstärkningsåtgärder vid
Vingåkersån. Investeringen redovisas som synnerliga skäl och ska rapporteras till
kommunstyrelsen för igångsättningsbeslut innan projektet påbörjas.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2022-2024 avseende
drift- och investeringsverksamheten.
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Inför kommunfullmäktige i november har ytterligare några äskanden från främst socialnämnden
inkommit gällande utökning av driftbudgeten.
Följande nya prioriteringar, utöver ovan, har föreslagits av den politiska majoriteten och vilka
kommunfullmäktige i november har att ta ställning till:


















Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag år 2022
fastställs till 9.100 personer (1 november 2021) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Bufferten inom finansen sänks med 2.000 tkr till 3.000 tkr från och med år 2022.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 275 tkr från och med år 2022 avseende införande
av bidrag till enskilda vägar.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr från och med år 2022 avseende
förstärkning av bemanning inom IT/Kommunikation.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2.700 tkr från och med år 2022 avseende
verksamheten inom Mat & Måltider.
Kommunstyrelsens budgetram för Mat & Måltider utökas med 250 tkr från och med år 2022
samt med 50 tkr i engångsbelopp under 2022 avseende införande av valmöjligheter för
måltider inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 200 tkr under år 2022 avseende
inventarieinköp för Mat & Måltider för införande av valmöjligheter för måltider inom
äldreomsorgen.
Kultur- och fritidsnämndens investeringsram utökas med 300 tkr under år 2022 avseende nytt
kassa- och bokningssystem.
Kultur- och fritidsnämndens investeringsram utökas med 300 tkr från och med år 2022
avseende sporthallar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 100 tkr från och med år 2022 avseende
driftkostnader för nytt kassa- och bokningssystem.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 75 tkr från och med år 2022 avseende
driftkostnader för nytt bibliotekssystem.
Socialnämndens budgetram utökas med 3.000 tkr från och med år 2022 avseende
personalförstärkning.
Kommunstyrelsen beviljas 3.100 tkr i investeringsbudget för ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas 1.500 tkr i investeringsbudget för lek- och badplatser.
Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
Kommunstyrelsen beviljas 1.000 tkr i investeringsbudget för brandposter. Investeringen
redovisas som synnerliga skäl.
Kommunstyrelsen beviljas 1.500 tkr i investeringsbudget för grönyteskötsel. Investeringen
redovisas som synnerliga skäl.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande mål för det prioriterade området Ekonomi i
balans:
o Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag från och med år 2023.
o Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång livslängd,
så kallade synnerliga skäl.
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5.5

Ekonomiska ramar 2022 och flerårsplan 2023-2024

Nedan framgår beräkning av ekonomiska ramar till finansen, kommunstyrelsen och nämnderna för
2022.

Av tabellen ovan framgår att kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 1.726 tkr, vilket
motsvarar 0,27 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda
händelser som kan inträffa under året, på 3,0 mkr finns under finansen.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2023-2024. Kommunens budgeterade
resultat uppgår till 6.501 tkr år 2023 samt till 16.003 tkr år 2024. Samtliga år finns en buffert på
3,0 mkr under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta om att nyttja.

5.6

Investeringar

Kommunens investeringar ska finanserias med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån.
Egna medel motsvaras i detta sammanhang av den beräknade volymen avskrivningar kommande år.
Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger. Investeringar
med synnerliga skäl tillämpas företrädesvis för investeringar av engångskaraktär och inte årligen
återkommande investeringar.
Det totala årliga investeringsutrymmet uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2022-2024. Av
tabellen framgår respektive nämnds investeringsutrymme under planperioden. Kommunstyrelsen
föreslås få en utökning med 200 tkr avseende inköp till verksamheten inom mat och måltider.
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Vidare föreslås kultur- och fritidsnämnden erhålla 300 tkr under år 2022 för inköp av kassa- och
bokningssystem samt 300 tkr från och mer år 2022 för inventarier i sporthallar. Det finns 200 tkr
tillgängliga investeringsmedel år 2022 och därefter 700 tkr för åren 2023 och 2024.

Investeringsramar, tkr

Budget 2022

Kommunstyrelsen

Plan 2023

Plan 2024

9 345

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

785

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11.560

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

200

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

Investeringar med synnerliga skäl
Kommunfullmäktige kan också besluta om att vissa investeringar ska genomföras med så kallade
synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering, vid behov, kan lösas genom upptagande av lån.
Företrädesvis handlar det om investeringar av engångskaraktär och inte ett återkommande
investeringsbehov.
Kommunstyrelsen har i oktober 2020 beslutat att anta en asfalteringsplan för kommunen. Av planen
framgår att kommunen ska budgetera för asfalteringsinvesteringar med motsvarande 3.228 tkr per år
under åren 2021-2024. Kommunfullmäktige har 20-11-23, §118 beslutat att den investeringen ska
hanteras med synnerliga skäl.
Kommunfullmäktige har i april 2021 beslutat om infrastrukturåtgärder, bland annat nya vägar i
Baggetorp i anslutning till de tomter som sålts. Investeringen ska hanteras som synnerliga skäl och
uppgår till 9,0 mkr.
Kommunfullmäktige har i juni 2021 beslutat om förstärkningsåtgärder utmed Vingåkersån, en
investering som totalt beräknas uppgå till 17,5 mkr. Investeringen ska genomföras med synnerliga
skäl. Vidare har kommunfullmäktige beslutat om investeringar för inventarier med mera till den nya
förskolan på Gränden med 1.040 tkr samt till den nya skolbyggnaden i Marmorbyn med 840 tkr.

16

277

Förslaget till kommunfullmäktige i november är att 3.100 tkr ska beviljas gällande ökad stabilitet i den
tekniska infrastrukturen, 1.500 tkr ska beviljas för lek- och badplatser, 1.000 tkr ska beviljas för
brandposter och 1.500 tkr ska beviljas för grönyteskötsel. Totalt uppgår investeringsplanen för
investeringar med synnerliga skäl därefter till 61.194 tkr. Samtliga dessa investeringar kan således
finansieras med upptagande av lån vid behov. I nuläget föreligger inget upplåningsbehov.

KF

Beslut, synnerliga
skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

§ 118 den
23/11-2020

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

§ 33 19/4-2021

Utfall 20162020, tkr

Återstår, tkr

42

3 517

12 914

2875

10 039

Infrastruktur
Baggetorp (Sjögölet)

9 000

130

8 870

§ 57 21/6-2021

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad
Vingåkersån

17 500

43

17 457

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT
nya Grändens
förskola

1 040

1 040

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

840

840

§ XX 22/112021

Ökad stabilitet i den
tekniska
infrastrukturen

3 100

3 100

§ XX 22/112021

Lek- och badplatser

1 500

1 500

§ XX 22/112021

Brandposter

1 000

1 000

§ XX 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

1 500

SUMMA

61 194

9 241

Utfall 2021
(september), tkr

9 241

3 090

48 863
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6 Räkenskap och tabeller
6.1

Resultatbudget

Resultatbudget (Belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

150 690

109 443

150 443

150 450

150 450

150 450

-737 565

-711 005

-767 789

-772 687

-781 922

-790 805

-11 062

-12 124

-12 124

-12 124

-12 124

-12 124

-597 937

-613 686

-629 470

-634 361

-643 596

-652 479

Skatteintäkter

388 544

389 531

405 456

417 073

432 496

446 818

Generella statsbidrag o
utjämning

221 495

230 342

230 571

219 001

217 588

221 651

Verksamhetens resultat

12 102

6 187

6 557

1 713

6 488

15 990

Finansiella intäkter

1 725

600

600

600

600

600

Finasiella kostnader

-978

-587

-587

-587

-587

-587

12 850

6 200

6 570

1 726

6 501

16 003

0

0

0

0

0

0

12 850

6 200

6 570

1 726

6 501

16 003

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster, netto
Årets resultat
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6.2

Balansbudget

Balansbudget (Belopp i tkr)

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

128 309

133 569

177 033

177 261

179 489

Finansiella anläggningstillgångar

82 262

80 662

81 616

81 616

81 616

Summa anläggningstillgångar

210 571

214 231

258 649

258 877

261 105

Omsättningstillgångar inkl bidrag till statlig
infrastruktur

115 365

119 384

120 482

125 325

131 260

Summa tillgångar

325 936

333 615

379 131

384 202

392 365

139 711

136 963

148 006

154 507

170 510

12 850

6 200

1 726

6 501

16 003

139 711

136 963

148 006

154 507

170 510

Pensioner

13 441

14 346

14 791

15 032

15 299

Andra avsättningar

31 612

28 869

33 634

33 634

33 634

Summa avsättningar

45 053

43 215

48 425

48 666

48 933

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

141 174

153 437

182 700

181 029

172 922

Summa skulder

141 174

153 437

182 700

181 029

172 922

Summa eget kapital och skulder

325 938

333 615

379 131

384 202

392 365

Eget kapital och skulder
Eget kapital
därav årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Skulder
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6.3

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget (Belopp i tkr)

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Löpande verksamhet
Årets resultat

12 850

6 200

1 726

6 501

16 003

Justering, av- och nedskrivningar

11 061

12 006

12 124

12 124

12 124

5 181

1 002

5 210

-241

-267

0

0

0

0

0

3 144

0

0

0

0

Medel före förändring rörelsekapital

32 236

19 208

19 060

18 384

27 860

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga
fordringar

-13 293

-7 200

-1 098

-4 843

-5 935

Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager

-294

0

0

0

0

-21 649

-1 989

29 263

-1 671

-8 107

-3 000

10 019

47 225

11 870

13 818

-10 925

-16 988

-60 848

-64 076

-67 304

141

0

0

0

0

-1 600

0

0

0

0

411

411

411

411

411

2 000

0

0

0

0

-9 510

-16 577

-60 437

-63 665

-66 893

Nyupptagna lån

0

0

0

0

0

Amortering av skuld

0

0

0

0

0

Ökning/minskning långfristiga fordringar

-1 573

0

0

0

0

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-1 573

0

0

0

0

-14 083

-6 558

-13 212

-51 795

-53 075

Justering, avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering, övrigt

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investering, materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering, finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Försäljning av finansiella tillgångar
Amortering revers
Kassaflöde investeringsverksamhet

463

Finansieringsverksamhet

Summa kassaflöde
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6.4

Investeringsbudget

Årliga investeringsramar:
Investeringsramar, tkr

Budget 2022

Kommunstyrelsen

Plan 2023

Plan 2024

9 345

9 145

9 145

Kultur- och fritidsnämnden

785

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11 560

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

200

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

Investeringar med synnerliga skäl (upplåning medges för finansiering):
KF-beslutat
totalbelopp, tkr

KF

Beslut, synnerliga skäl

§ 69, 26/62017

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården *

12 800

§ 118,
23/11-2020

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

§ 33, 19/42021

Utfall 20162020, tkr

Återstår, tkr

42

3 517

12 914

2875

10 039

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

130

8 870

§ 57, 21/62021

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad Vingåkersån

17 500

43

17 457

§ 65, 21/62021

Inventarier och IT nya
Grändens förskola

1 040

1 040

§ 65, 21/62021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

840

840

§ XX, 22/112021

Ökad stabilitet i den
tekniska infrastrukturen

3 100

3 100

§ XX, 22/112021

Lek- och badplatser, KoF

1 500

1 500

§ XX, 22/112021

Brandposter

1 000

1 000

§ XX, 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

1 500

SUMMA

61 194

9 241

Utfall 2021
(september),
tkr

9 241

3 090

48 863

* Avslutas 2021, färdigt.
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Bilaga – Kommunfullmäktiges beslut i november ska läggas in här som bilaga då det är justerat.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-27
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KFN 2021/xx

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande Kulturoch fritidsnämndens budgetram 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
1.
Äska 600 000 kr i utökad budgetram till föreningsbidrag från och med år
2022, driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8
2.
Äska 75 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 till den ökande
driften av nytt bibliotekssystem.
3.
Äska 100 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 till den ökande
driften av nytt kassa- och bokningssystem
4.
Äska 350 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för arrendekostnad
och nyttjanderätt av Säfstaholms slotts slottspark
5.
Äska 200 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för nytt ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser.
6.
Äska 500 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för att behålla
kommunens Digidellots.
7.
Äska 300 000 kr i utökad investeringsram från och med år 2022 för
investeringar i kommunens sporthallar
8.
Äska 300 000 kr i investeringsmedel år 2022 för inköp av ett nytt kassa- och
bokningssystem.
9.
Godkänna Konsekvensbeskrivning och äskande vid budgetram 2022, enligt
tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 utifrån den av kommunstyrelsen beslutade
planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som fastställdes 202103-29 §43 uppgår till 16 518 000 kronor.
Behovet utifrån uppräkning av löner och fördyrade allmänna kostnader gör att det
under år 2022 behövs en ökning av rambudgeten med 1 825 000 kr för en ekonomi i
balans och 600 000 kr i investeringar.
1. Förvaltningen har i och med KoFs nämndsammanträde 2021-03-25 samt
dialogdag 1 2021 rapporterat om Vingåkers föreningars stora ekonomiska
svårigheter. Till följd av Coronapandemin beskriver förvaltningen att man i
ungdomsföreningarna ser en minskning med 11 % för sammankomster och att
föreningarna tappat 35% av sina medlemmar. Sammankomster och
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medlemsantal är förenat med intäkter för föreningarna. Samtliga föreningar
berörs ekonomiskt av inställda evenemang och sammankomster.
Samtidigt ökar kostnaden för drift och hyror. 2014 uppgick kommunens
driftbidrag till 40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader. I år 2021 täcker
de 26,7 % av utgifterna. 600 000 kronor extra driftbidrag skulle i dag täcka
49% av föreningarnas driftkostnader.
2. Kommunens bibliotekssystem är gammalt och det behöver upphandlas nya
system vilket medför utökade driftkostnader.
Enligt bibliotekslag 2013:801, 2 §, ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekets
biblioteksdatasystem är föråldrat och motsvarar inte längre vare sig
biblioteksanvändarnas eller bibliotekspersonalens behov av vad man kan
förvänta sig av ett fullvärdigt bibliotekssystem i den digitaliserade värld vi
befinner oss i och dessutom kommer biblioteksdatasystemets leverantör inom
kort att sluta uppgradera det. Ett nytt bibliotekssystem medför en ökad
driftkostnad med 75 000 kr.
3. Under 2019 gick dåvarande Område Upplevelse ut med en upphandling om
nytt kassa- och bokningssystem. Då behovet att ett sådant system inte var
kartlagt stoppades upphandlingen för att utreda behovet. I dag vet
förvaltningen att behovet av ett boknings- och kassasystem behövs inom
samtliga Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett nytt system optimerar
och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt Kassa- och bokningssystem
medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.
4. Efter renovering av Säfstaholms slott 2020 skrev Kommunfastigheter AB nytt
hyresavtal med förvaltningen i vilket nyttjanderätten till Slottsparken inte
ingick. Ett arrendeavtal tillhörande Slottsparken beräknas kosta 350 000 kr,
vilket innebär att Kommunfastigheter Ab förvaltar parken och förvaltningen
får fritt nyttja den.
5. Kultur- och fritidsnämnden får efter årsskiftet, i lokalförsörjningsstrategin, KF
beslut XXXXX, ett utökat ansvar av sporthallar, lekplatser och badplatser.
Samtidigt har nämnden ett uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022 ta fram ett underlag för beslut gällande Sportcenter och badhus vid
Slottskoleområdet. För att inte bara förvalta utan även utveckla det utökade
ansvaret behöver förvaltningen avsätta extra personella resurser med 200 000
kr. Eventuella resterande kostnader tas inom ram.
6. Projekttiden för Digidelcenter går mot sitt slut och efterfrågan av
DigidelCentrets funktion och Digidel-lotsens tjänster och funktion som nav,
ökar stadigt, internt inom kommunen och för vingåkersborna. Att kunna
hantera digital teknik oavsett ålder bör vara en rättighet och är i stort sett ett
krav för att kunna vara en delaktig och fri medborgare idag. En tjänst som
Digidellots beräknas uppgå till 500 000 kr.
7. Kultur- och fritidsnämnden får efter beslut i lokalförsörjningsstrategi KF
beslut XXXXX och i och med årsskiftet 2022 ett utökat ansvar av kommunens
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idrottshallar. Förvaltningen ser tillsammans med Kommunsfastigheter AB,
vilka ansvarar för de fasta installationerna och med idrottslärarna vid
respektive idrottshall över inventarierna samt upprättar en prioriteringslista för
sporthallarna. För att täcka nödvändiga förslitnings- och underhållskostnader
samt förbättra standarden i idrottshallarna (med bl.a. hjärtstare i vardera hall)
äskar Kultur- och fritidsnämnden om utökad investeringsram från 2022 med
300 000 kr.
8. Inför 2022 beräknas upphandling av nytta kassa- bokningssystem var klart. Ett
nytt system bedöms kosta 300 000 kr.
Inför 2022 föreslår förvaltningen, förutom ovanstående äskande att öka
effektiviseringen inom förvaltningen.
Förvaltningen kommer under 2022 aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland
annat erbjuda Säfstaholms slotts studiematerial till skolor utanför Vingåkersbygden.
I badhuset har förvaltningen investerat in en klättervägg och flytleksaker för att locka
fler besökare i en bredare målgrupp.
Kompetensutbildningen av personalen kommer även fortsättningsvis rationaliseras
och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2024.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Kultur- och fritid
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Vår värld är i förändring. Vi känner konsekvenserna av inställda evenemang och
social distansering är ett nytt ord vi tvingats lära oss. Vi förstår att en minskning av
rörelse och intressanta arrangemang kommer få konsekvenser på sikt.
Behovet av Kultur och fritidssektorn har kanske aldrig varit större.
Kultur och fritid använder sin kreativitet och hållbara lösningar för att skapa
effektivisering och spara på våra resurser. Förvaltningen arbetar oavbrutet med att
höja sin ambitionsnivå och öka intäkterna samtidigt som kostnaderna hålls nere.
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Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra ungas
framtidstro. Det är genom Kultur och fritid som vi skapar mötesplatser över
generationsgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts och förvaltas.
Kultur och fritid bidrar till bättre försättningar för våra medborgare Utan Kultur och
fritid hade Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen mött ännu
större utmaningar.
Om förvaltningen inte får igenom sina äskanden blir den direkta konsekvensen att
verksamheternas arbete påtagligt saktas ner. På längre sikt, vilket också är svårare att
se, blir konsekvenserna av ett sådant beslut att våra medborgare och
Vingåkersbygdens anseende påverkas negativt.

Ekonomiska konsekvenser
Att förvaltningen håller en ekonomi i balans är målsättningen. Utmaningen för
förvaltningen är att fortsätta hålla samma höga kvalité och fortsätta med sin höga och
betydelsefulla ambitionsnivå.
1. Ett aktivt föreningsliv är nyckeln till en aktiv fritid. Den svenska
demokratin har rötter i föreningslivet. Föreningar levandegör vår vardag
och bidrar därmed till vår välfärd. Det är Vingåkers kommuns föreningar
som till stort del är det som bidrar till en levande landsbygd och att våra
invånare får ta del av evenemang och aktiviteter som erbjuder rörelse och
förströelse. I en kommun som Vingåker där föreningarna till stor del
själva tar äger, driver och ansvarar för sina anläggningar är behovet av
ekonomiskt stöd än viktigare. Om inte driftbidraget höjs kommer våra
föreningar succesivt utarmas och i värsta fall behöva lägga ner sin
verksamhet. Utan föreningslivet skulle vårt samhälle med tiden dö ut.
2. För att kunna fortsätta vara en viktig och relevant samhällsfunktion och ett
nav i demokratiutvecklingen behövs ett nytt bibliotekssystem. Ett modernt
och tillgängligt bibliotek behöver vara lätt att nå och i den digitaliserade
världen vi lever i för att vara relevant för Vingåkersborna. Att följa med i
samhällets digitalisering är ett sätt för Vingåker att fortsätta vara en
levande landsbygd. Utan ett nytt bibliotekssystem stannar utvecklingen
upp och biblioteket kan inte leva upp till den höga standard som de i dag
gör.
3. Att som besökare kunna boka sina biljetter online är i dagens
digitaliserade värld, för många, en självklarhet. Lika effektivt är det att
sköta bokningar och betalningar via ett system. Utan ett nytt kassa- och
bokningssystem kan verksamheterna inom kultur och fritid inte fortsätta
leva upp till den höga kvalitet som de i dag levererar.
4. Den största och tydligaste följden av att inte arrendeavtalet för
Säfstaholms slotts slottspark är att inga kommunala evenemang kommer
äga rum där. Säfstaholms slott är halvt utan dess park.
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5. Att förvalta och höja normen för våra idrottshallar och att samtidigt ta
fram ett noga förberett underlag gällande Sportcenter och badhus är en
viktig funktion inom Kultur och fritid. Vi saknar en funktion som driver
projekt framåt. Utan den kommer verksamheten bli lidande och på sikt
behöva sänka sin ambitionsnivå.
6. Utan dagens sammanhållande Digidel-lots för DigidelCentret mister
Vingåker det starka och uppskattade navet som har formats, för hjälp med
användningen av digital teknik, inom kommunen och för vingåkersborna,
och Vingåker riskerar att få många invånare med stort digitalt
utanförskap.
7. Kommuners idrottshallar håller låg klass och varje år är det saker som
behöver åtgärdas. Förvaltningen har påbörjat ett arbeta för att öka
standarden och skapa likvärdiga idrottshallar med synonymt utbud oavsett
var i kommunen man befinner sig. Till ex bör hjärtstartare ingå i
grundutbudet.
8. Utan investeringsmedel till Kassa- bokningssystem finns det inga medel
att tillgå vid en ev upphandling.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Sidbrytning

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges

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

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

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

Målsättningen är en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

Kultur. Och fritid

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
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KFN 2021/55

KFN § 37

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande Kulturoch fritidsnämndens budgetram 2022
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
I. Kultur och fritidsnämnden äskar 600 000 kr i utökad budgetram till
fåreningsbidrag från och med år 2022, driftbidrag l och 2, författningssamling §5.8
2. Kultur och fritidsnämnden äskar 75 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 till den ökande driften av nytt bibliotekssystem.
3. Kultur och fritidsnämnden äskar 100 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 till den ökande driften av nytt kassa- och bokningssystem
4. Kultur och fritidsnämnden äskar 350000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för arrendekostnad och nyttjanderätt av Säfstaholms slotts slottspark
5. Kultur och fritidsnämnden äskar 200 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för nytt ansvar för sporthallar, bad- och lekplatser.
6. Kultur och fritidsnämnden äskar 500 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 får att behålla kommunens Digidellots.
7. Kultur och fritidsnämnden äskar 300000 kr i utökad investeringsram från och med
år 2022 för investeringar i kommunens sporthallar
8. Kultur och fritidsnämnden äskar 300 000 kr i investeringsmedel år 2022 för inköp
av ett nytt kassa- och bokningssystem.
9. Kultur och fritidsnämnden godkänner Konsekvensbeskrivning och äskande vid
budgetram 2022, enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram får 2022 utifrån den av kommunstyrelsen beslutade
planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som fastställdes 202 103-29 §43 uppgår till 16 518 000 kronor.
Behovet utifrån uppräkning av löner och fördyrade allmänna kostnader gör att det
under år 2022 behövs en ökning av rambudgeten med l 825000 kr får en ekonomi i
balans och 600 000 kr i investeringar.
l.

Förvaltningen har i och med KoFs nämndsammanträde 2021-03-25 samt
dialogdag l 2021 rapporterat om Vingåkers fåreningars stora ekonomiska
svårigheter. Till fåljd av Coronapandemin beskriver fårvaltningen att man i
ungdomsföreningarna ser en minskning med Il % får sammankomster och att
föreningarna tappat 35% av sina medlemmar. Sammankomster och
medlemsantal är förenat med intäkter för fåreningarna. Samtliga föreningar
berörs ekonomiskt av inställda evenemang och sammankomster.
Samtidigt ökar kostnaden får drift och hyror. 2014 uppgick kommunens
driftbidrag till 40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader. I år 2021 täcker
de 26,7 % av utgifterna. 600 000 kronor extra driftbidrag skulle i dag täcka
49% av föreningarnas driftkostnader.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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2. Kommunens bibliotekssystem är gammalt och det behöver upphandlas nya
system vilket medför utökade driftkostnader.
Enligt bibliotekslag 2013 :801,2 §, ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
alt bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning." Bibliotekets
biblioteksdatasystem är föråldrat och motsvarar inte längre vare sig
biblioteksanvändarnas eller bibliotekspersonalens behov av vad man kan
förvänta sig av ett fullvärdigt bibliotekssystem i den digitaliserade värld vi
befinner oss i och dessutom kommer biblioteksdatasystemets leverantör inom
kort att sluta uppgradera det. Ett nytt bibliotekssystem medför en ökad
driftkostnad med 75 000 kr.
3.

Under 2019 gick dåvarande Område Upplevelse ut med en upphandling om
nytt kassa- och bokningssystem. Då behovet att ett sådant system inte var
kartlagt stoppades upphandlingen får att utreda behovet. I dag vet
förvaltningen att behovet av ett boknings- och kassasystem behövs inom
samtliga Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett nytt system optimerar
och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt Kassa- och bokningssystem
medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.

4.

Efter renovering av Säfstaholms slott 2020 skrev Kommunfastigheter AB nytt
hyresavtal med förvaltningen i vilket nyttjanderätten till Slottsparken inte
ingick. Ett arrendeavtal tillhörande Slottsparken beräknas kosta 350000 kr,
vilket innebär att Kommunfastigheter Ab förvaltar parken och förvaltningen
får fritt nyttja den.

5.

Kultur- och fritidsnämnden får efter årsskiftet, i lokalförsörjningsstrategin, KF
beslut XXXXX, ett utökat ansvar av sporthallar, lekplatser och badplatser.
Samtidigt har nämnden ett uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022 ta fram ett underlag för beslut gällande Sportcenter och badhus vid
Slottskoleområdet. För att inte bara förvalta utan även utveckla det utökade
ansvaret behöver förvaltningen avsätta extra personella resurser med 200 000
kr. Eventuella resterande kostnader tas inom ram.

6.

Projekttiden för Digidelcenter går mot sitt slut och efterfrågan av
DigideICentrets funktion och Digidel-Iotsens tjänster och funktion som nav,
ökar stadigt, internt inom kommunen och för vingåkersborna. Att kunna
hantera digital teknik oavsett ålder bör vara en rättighet och är i stort sett ett
krav för att kunna vara en delaktig och fri medborgare idag. En tjänst som
Digidellots beräknas uppgå till 500 000 kr.

7.

Kultur- och fritidsnämnden får efter beslut i lokalförsörjningsstrategi KF
beslut XXXXX och i och med årsskiftet 2022 ett utökat ansvar av kommunens
idrottshallar. Förvaltningen ser tillsammans med Kommunsfastigheter AB,
vilka ansvarar för de fasta installationerna och med idrottslärarna vid
respektive idrottshall över inventarierna samt upprättar en prioriteringslista för
sporthallarna. För att täcka nödvändiga förslitnings- och underhållskostnader
samt förbättra standarden i idrottshallarna (med bl.a. hjärtstare i vardera hall)
äskar Kultur- och fritidsnämnden om utökad investeringsram från 2022 med
300000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inför 2022 beräknas upphandling av nytta kassa- bokningssystem var klart. Ett
nytt system bedöms kosta 300 000 kr.

Inför 2022 föreslår förvaltningen, förutom ovanstående äskande att öka
effektiviseringen inom förvaltningen.
Förvaltningen kommer under 2022 aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland
annat erbjuda Säfstaholms slotts studiematerial till skolor utanför Vingåkersbygden.
I badhuset har förvaltningen investerat in en klättervägg och flytleksaker för att locka
fler besökare i en bredare målgrupp.
Kompetensutbildningen av personalen kommer även fortsättningsvis rationaliseras
och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2024.

Yrkande
Anna Lejon (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budgetförslag.
Caisa Sävheden Larsson (S), yrkar avslag på moderaternas förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Jonathan Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag och bifall till Caisa SävhedenLarssons (S) avslagsyrkande

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag till
beslut, dels Anna Lejons (M) förslag.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut.

Reservation
Anna Lejon (M) reserverar sig till förmån för det moderata budgetförslaget som
presenteras i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-06
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdrags besty rkan de
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Tid och plats

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare

Elin Pettersson, kultur och fritidschef
Josefin Frank, sekreterare
Deltagare på distans

Aziz Jaali (S), Anna Lejon (M), vice ordf., Marie Janson (C)
Jonathan Andersson (S), Anders Larsson (M), Aziz Jaali (S), Louise Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO)
Paragrafer

26 - 43

Justering

2021-05-25

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Anna Lejon
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-20
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-191 53
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2020/xxx

Uppdraget att införa valmöjlighet vid måltider i
äldreomsorgens särskilda boende
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att införa utredningens alternativ nr. 6 under
förutsättning att:
a) Kommunstyrelsens verksamhet Mat och måltider erhåller en
budgetförstärkning på 250 000 kr per år från och med år 2022 för ökade
personalkostnader
b) Kommunstyrelsens verksamheter Mat och måltider och
IT/Kommunikation erhåller ett engångsbelopp på totalt 50 000 kr för år
2022 för start av verksamheten
c) Kommunstyrelsens verksamhet Mat och måltider erhåller 200 000 kr i
investeringsmedel år 2022 till nya kantiner och matvagnar.
2.
Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut
i samband med beslut om kommunplan med budget 2022 i november.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen föreslår att utöver dagens valmöjligheter så införs möjligheten
att välja på två huvudrätter varje dag. Beställning görs en gång i veckan. Förslaget
förutsätter att främst Mat och måltider kompenseras för ökade personalkostnader.
Ärendets beredning

Ärendet är berett av socialförvaltningens stab tillsammans med
Samhällsbyggnadschef och kostchef. Innehållet är avstämt med äldreomsorgens
ledning, ekonomichef och chefen för kommunikation och nämndservice. Samsyn
råder om förslaget och konsekvenser.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Socialnämnden uppdrog 2016 till förvaltningen att utreda möjligheten att öka
valfriheten genom att servera två huvudrätter vid äldreomsorgens särskilda
boende.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen anser att det redan idag finns ett stort antal valmöjligheter men att
detta kan vara otydligt för såväl boende som anhöriga. Den föreslagna utökningen
av valmöjligheter är i sig positiv även om många av de boende med svår
demensproblematik kommer att ha svårt att tillgodogöra sig möjligheten fullt ut.
Måltiden är dock oerhört viktig i verksamheten för den enskildes välmående och
livskvalité varför varje förbättring bör prövas under förutsättning att den
finansieras.
Ekonomiska konsekvenser

Mat och måltider behöver en personalförstärkning motsvarande 250 000 kr per år
för den tid som merarbetet beräknas ta.
Äldreomsorgen och kommunikationsenheten beräknas kunna omprioritera
arbetsuppgifter så att tillskott ej behövs för det löpande arbetet.
Initialt kommer det att krävas en del merarbete för att få till bildstödet och det
beräknas kosta cirka 50 000 kr.
Det kommer också att krävas en del investeringar i kantiner och eventuellt även i
matvagnar. Denna är svår att uppskatta men minst 200 000 kr bör avsättas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Utredning måltidsuppdraget
Vingåker 2021-09-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen

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.

Förslaget kommer at töka kommunens
kostnader

"[Klicka och skriv]"

För en del av de boende på särskilt boende
kommer livskvalitén att öka

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]"

Med ökade valmöjligheter äter förhoppningsvis fler
av de äldre bättre och problematik med undernäring
kan minska.

Med ökad matlust kommer bättre hälsa och
välbefinnande.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Om förändringen finansieras bibehålls
anständiga arbetsvillkor

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Matsvinnet klan öka marginellt

"[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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Måltidsuppdrag
1.1

Bakgrund

Socialutskottet 2016-12-14 § 414
• Socialutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att på våra äldreboenden tillhandahålla två maträtter att välja mellan och
att införa möjlighet till att tillhandahålla alkoholhaltiga drycker.
Socialnämnden har sedan tidigare avslagit förslaget om alkohol från
socialförvaltningen, mat och måltider samt alkoholinspektör. Därför redovisas här
endast den del av uppdraget som handlar om möjlighet att välja två maträtter.
.
1.2

Koppling till andra uppdrag

Frågan om att tillhandahålla två maträtter har också bäring på andra politiska mål
som:
• En budget i balans
• Minskat matsvinn
• Åtgärder mot undernäring vid riskbedömning i Senior Allert
1.3

Bakgrund

Så här ser dygnets måltider ut. Ungefärliga tider
Förfrukost
Frukost 7-10
Förmiddagsfika 10
Lunch 12.30
Eftermiddagsfika 14.30
Middag 17.30
Kvällsmål
Lunch och middag hämtas varm i vagnar från köket. Övriga måltider tillreds på
avdelningen och råvaror beställs från köket.

1.4

Beställningar från köket

Sker genom en e-tjänst från varje avdelning av baspersonalen. Råvaror beställs
löpande med en veckas leveranstid och leverans två gånger i veckan. Lunch och

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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middag beställs dagligen till dagen efter men kan också beställas en vecka i förväg.
Nya beställningar kan göras till dagen innan. Ändringar kan göras via telefon.
Beställningen av lunch och middag innehåller:
Antalet portioner
-dagens lunch
-dagens vegetariska
-dagens lättuggad
-dagens timbal
-dagens släta soppa
Tillbehör dagens lunch
-Tillbehör enligt meny (Rotmos/Ris/Pasta)
-Kokt potatis
-Potatismos
-Kokta varma grönsaker
-Sallad/kalla grönsaker
Finns också alltid möjlighet att välja bort sådant man inte vill ha, tex fisk. Köket
lagar då ett alternativ. Alla kan dock inte få exakt sitt önskemål.
1.5

Hur sker den boendes önskemål

Flertalet boende på säbo har demenssjukdom vilket dels kan innebära svårighet att
välja dels svårighet att komma ihåg vad man valt i förväg. I praktiken sker valet i
huvudsak dels genom den information som inhämtas vid inflyttning till boendet
och dels genom den erfarenhet personalen får av vilken mat den boende äter
bra/mindre bra av.
1.6

Problem med att välja:

För att ett erbjudande om flera huvudrätter ska innebära ett faktiskt val för den
boende krävs att personal genomför att samtal med samtliga boende för att fråga
om kommande måltider. För att underlätta valet bör det vara tydligt och antalet
möjliga val bör vara begränsat. För många skulle ett bildstöd underlätta valet.
Valet bör se ut så att båda rätterna presenteras på samma sida/bild.
Erfarenhet från Katrineholm visar på att det för många brukare inte finns någon
koppling mellan den rätt man valt och vad man vill ha när måltiden väl serveras.

2

Alternativ för att uppfyllla önskemålet om två
huvudrätter
1. Enbart servera matlådor till lunch – ger maximal valfrihet både vad gäller
rätt och tidpunkt, det minskar dock samvaro och samhörighet, ökar
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

2.1

problem med att man vill ha det grannen äter etc.om det inte finns ett
kyllager med rätter på varje avdelning, vilket inte är omöjligt att få till.
Oftare följa upp på individnivå vad brukaren tycker om och anpassa
beställningarna efter det.
Tillgång till olika såser på avdelningen, tex ketchup, sötsur, bearnaise etc.
En grundrätt serveras som idag men det erbjuds alternativ i form av
portionsförpackad rätt
Att boende i ökad utsträckning hjälps till restaurangen där det alltid finns
minst ett par varma alternativ. Kräver större personalinsats från
avdelningen.
Två huvudrätter lagas och serveras dagligen med beställning en vecka i
taget för att möjliggöra planering för köket.
Att tydliggöra informationen om alla de valmöjligheter som finns redan
idag och aktivt inhämta önskemål om dessa hos de boende.
Bedömning

Förvaltningen har valt bort alternativ som innebär markant ökade kostnader.
Förvaltningen ser det inte som troligt att kommunen utöver den 50 %
kostnadsökningen av äldreomsorgen som demografin innebär kommer att ha
förutsättningar att tillskjuta ännu mer medel för kvalitetshöjningar. Förvaltningen
ser inte heller kraftigt höjda måltidsavgifter för den enskilde som en möjlig
finansieringskälla. Det gör att alternativ 5 ovan faller bort.
2.2

Slutsatser
•
•
•
•
•

För en rimlig kostnadsnivå och för ett rimligt matsvinn måste beställning
till köket ske i god tid.
Tydliga alternativa huvudrätter kött/fisk/soppa/vegetariskt
Bildstöd behövs då alternativen presenteras
I första hand ska enkla benämningar användas typ “kokt fisk” “Stekt
korv” “Köttgryta” som tillägg kan mer precisa benämningar finnas.
Måltidsverksamheten ser det som möjligt att servera två varma
huvudrätter till lunch om beställning görs en vecka i förväg och för en
vecka i taget.
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2.3

Förslag

Den nuvarande e-tjänsten kan inte kompletteras med bilder. Köket skickar idag
varje vecka matsedeln till kommunikatörerna så att den läggs upp på kommunens
intranet. Om den matsedeln kompletteras med bilder kan personalen enkelt via en
länk ha med sig bild som den boende kan välja mellan. Det bör då vara utformat
så att de båda rätterna syns samtidigt.
I menyn ska även de andra alternativen presenteras, t.ex. vilken soppa som
erbjuds till vilken måltid.
Om valmöjligheten slår väl ut bör en enklare app/e-tjänst utvecklas för ändamålet.
Denna skulle sedan även kunna användas i hemtjänsten för beställning av
mattjänst och utveckling kan möjligen ske inom ramen för projektet socialt
ekosystem.
2.4

Konsekvenser

Förslaget beräknas inte innebära någon större merkostnad ekonomiskt vad gäller
råvaror. För tillagning bedöms behov av en förstärkning på 25-50 % av en heltid.
I detta inryms förutom ökad tid för tillagning och uppläggning även att utöka och
precisera en meny att välja från som kommer att innebära ett merarbete för
måltidsverksamheten, den delen uppskattats till 1 timme/vecka. Kostnad cirka
250 000 kr/år
Att presentera menyalternativen och inhämta de boendes önskemål inför
beställningen kommer att innebära ett merarbete likväl som ett ökat utbud innebär
ett merarbete även om vårdpersonalen utifrån sin personkännedom i praktiken
ofta kommer att göra beställningen. Uppskattningsvis kan merarbetet ta i
genomsnitt 30 minuter /avdelning och dag om den ökade valmöjligheten ska ha
något verkligt genomslag. Dvs totalt cirka 40 timmar/vecka. Verksamheten ser
dock detta som en bra aktivitet och att måltidsvalet är en god social aktivitet och
grund för samtal med den boende som förhoppningsvis kan prioriteras inom
befintlig bemanning om e-tjänsten blir lätthanterlig.
Utvecklandet av menyn och införandet av bildstöd kommer att ta en del resurser i
anspråk. Såväl i måltidsverksamheten som hos kommunikatörerna.
Uppskattningsvis någon månads heltidsarbete gemensamt. För att täcka den
initiala kostnaden krävs ett tillskott på 25 000 kr till Mat och måltider och lika
mycket till kommunikationsverksamheten.
Att servera två varma måltider innebär att antalet kantiner, karotter etc behöver
utökas. Likaså kan det innebära behov av investeringar i förändrade matvagnar.
En trolig effekt är dock att antalet specialbeställningar samtidigt minskar något så
den totala bilden är mycket svår att förutse. Några 100 000 kr i investeringsmedel
är dock ett rimligt lägsta antagande.
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Vingåker 2021-09-20
Dag Wallströmer
Socialchef

Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-10-12

128 (133)

Sn § 98

SN 2021 /245

Uppdrag om måltider
Socialnämndens beslut

l.

Socialnämnden beslutar att införa utredningens alternativ nr. 6 under förutsättning
att:
Kommunstyrelsens verksamhet Mat och måltider erhåller en budgetförstärkning
på 250 000 kr per år från och med år 2022 för ökade personalkostnader.
Kommunstyrelsens verksamheter Mat och måltider och IT/Kommunikation
erhåller ett engångsbelopp på totalt 50 000 kr för år 2022 för start av
verksamheten.
Kommunstyrelsens verksamhet Mat och måltider erhåller 200 000 kr i
investeringsmedel år 2022 till nya kantiner och matvagnar.
2. Socialnämnden beslutar att överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för beslut i
samband med beslut om kommunplan med budget 2022 i november.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen föreslår att utöver dagens valmöjligheter så införs möjligheten att
välja på två huvudrätter varje dag. Beställning görs en gång i veckan. Förslaget
förutsätter att främst Mat och måltider kompenseras för ökade personalkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-09-20
Utredning måltidsuppdraget
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

117 (133)

Tid och plats
Tisdag den 12 oktober 2021 kl. 13 .15-16:20 i Stora salen i Abrogården, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Leif Svensson (V)
Marie-Louise Pedersen (KO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Anna Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer

89 - 101

Datum för justering

·······/ <1 ········ ··············· ····· · ·

Sekreterare

Ordförande

~~
~~
;z;glUnd

Justerande
Irene Sandqvist
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sam mantradesdatu m

2021-10-12

118 (133)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

2021-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-1 3

Datum för anslagsnedtagande

2021 - 11-0 t.t

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhlf.et

Underskrift
Namnförtydligande

rJft~~u-G

~ J

.:?

0vr1

J0(.... .. ... ... .... .. ... .. .......
... ..... . ... .. .. ... .. .... .. ..... . .. . ......
Marlene Mård

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-10-11
Vår handläggare

Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170
dag.wallstromer@vingaker.se

Lägesrapport om socialnämndens budget inför 2022
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
•

Föreslå kommunfullmäktige att utöka socialnämndens ram med 354 000kr
2022 och 696 000kr 2023 genom att de höjningar av det generella
statsbidraget som avser kompensation för tillkommande lagkrav på
socialtjänsten tillförs socialnämnden.

Sammanfattning

Med den verksamhet som bedrivs idag, utan några som helst volym eller
kvalitetsändringar saknas minst 11 000 000 kr för en budget i balans. Det bedöms
som att riskerna för ytterligare tillkommande kostnader är större än möjligheterna
till kostnadssänkningar.
Ärendets beredning

Kontakter har tagits med SKR:s socialtjänstsektion samt ekonomisektion för att så
långt det är möjligt tyda regeringens budgetproposition.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE rapport
budgetprocess 2022 okt 2021

Bakgrund

Nämnden gick in i 2021 med ett ofinansierat sparbeting på 4 598 000 kr.
I juni beslutade socialnämnden att utöka personalbudgeten på säbo med 2 900 000
kr och för gruppbostaden på Hjortgränd med 500 000 kr. Detta för att förhindra
krav om återbetalning av statsbidrag på 4 500 000 kr. Det gör att det ofinansierade
sparkravet ökade till cirka 8 000 000 kr.

Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Socialnämnden äskade till kommunfullmäktige om ramförstärkning utöver
uppräkning för hyror och löner på 15 812 000 kr. Inget av detta beviljades.
I regeringens budgetproposition ökas det generella statsbidraget till kommunerna
bland annat som en följd av den så kallade finansieringsprincipen.
Finansieringsprincipen tillkom under 90-talets budgetsanering och innebär att
staten inte ska lägga på kommunerna nya ansvarsområden om de inte samtidigt
finansieras.
En post avser det nya lagkravet på fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen.
Utredningen som lagändringen grundar sig på beräknade att kommunernas
kostnad skulle öka med drygt 1,2 miljarder kronor men det generella statsbidraget
höjs av någon anledning endast med hälften av detta. 2022 beräknas Vingåker få
cirka 348 000 kr för detta och 2023 686 000 kr.
En mindre post avser ökat ansvar för barnets bästa efter upphörande av LVU
vård. Där är Vingåkers del cirka 6 000kr 2022 och 10 000kr 2023.
Förvaltningens ståndpunkt

Att kommunerna inte använder höjningar av det generella statsbidraget till det
som höjningarna är avsedda för är ett argument för staten att fortsätta med de
riktade och detaljstyrande statsbidragen som en stor majoritet i kommunerna
anser vara ett administrativt elände som ofta dessutom leder till fördyrningar och
felsatsningar i olika kommuner.
Om socialnämnden inte beviljas den begärda utökningen av ram bör
kommunfullmäktige ta beslut om att kommunen inte inför fast omsorgskontakt
och inte heller kommer att förbättra uppföljningen vid avslutad LVU vård.
Konsekvenser

Konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut
• Elektroniska körjournaler och alkolås på alla bilar genomförs ej.
• Socialnämnden får ingen egen fastighetskompetens utan får förlita
sig helt på leverantören dvs de kommunala bolagen.
• Budgeten för skyddsmaterial kommer att överskridas alternativt får
kommunen viten från arbetsmiljöverket.
• Kostnadsökningar på tex. köpta tjänster som placeringar försämrar
budgeten med 350 000 kr.
• Tjänst för språktest, utökad introduktion, kompetensbedömning
kan ej genomföras.
• Mentorskap, handledare språkinspiratörer kan endast genomföras i
begränsad omfattning.
• Ökad introduktion och internutbildning kan ej genomföras.
• Förstärkt arbetsledning kan ej genomföras.
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Hyreskostnad för plåtslagaren urholkar budgeten med minst 50 000
kr per år.
• Ändring av kontering av socialsekreterare från ensamkommande
barn till normal personalbudget kan ej genomföras vilket innebär att
balanskontot för ensamkommande töms snabbare vilket i sin tur
äventyrar kommunens eget HVB och Stödboende Pegasus/Atlas och
övrig stödverksamhet som den personalgruppen ger. I förlängningen
väntar även kostnad för ofinansierad hyra på 1,5 miljoner kr årligen.
• Personalförstärkning av daglig verksamhet och
habiliteringsersättning till nya brukare ryms ej. Innebär att
intagningsstopp i praktiken behöver införas vilket troligen resulterar i
viten från Ivo. Alternativet är viten från arbetsmiljöverket.
• Beräknad volymökning i hemtjänsten kan ej mötas. I nuläget är
dock utnyttjandet efter pandemin fortfarande lågt.
• Förstärkning av arbetsterapeutresursen genomförs ej. Innebär
försämrad rehabilitering, ökat tryck på korttids och särskilt boende
samt fortsatt höga kostnader för bostadsanpassningsbidrag då tjänsten
även skulle arbeta åt samhällsbyggnad för att sänka de kostnaderna.
• Sophanteringen på särskilt boende läggs inte över på
vårdpersonalen.
•

Innebär att det är cirka 8 400 000 kr som är ofinansierat inför 2022.
Andra jobsposter
• Ett par nya ärenden med personlig assistans har beviljats och
beräknas öka kostnaderna med cirka 2000 000 kr.
• Legala ställföreträdare agerar i ett par ärenden inom
funktionshinderomsorgen och kan innebära kostnadsökningar på
• 5 000 000 kr -10 000 000 kr årligen.
• Utökad tid i E-gruppen innebär kostnadsökningar i
storleksordningen 500 000 kr.
• Nya beslut om barnkorttids innebär ökade kostnader på flera
100 000 kr.
• Trycket på barnavårdssidan är mycket högt och nya placeringar sker
kontinuerligt.
• Efterfrågan på särskilt boende och korttidsboende i äldreomsorgen
är mycket högt och nämnden kan tvingas öppna en avdelning vilken
månad som helst.
Möjligheter
Ytterligare besparingar är svåra att peka ut.
• Försörjningsstödet har en positiv utveckling och en viss reducering i
budget kan vara möjlig.
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Hyran på Ekgården/Humlegården sänks med cirka 500 000 då en
tidigare ombyggnation nu är färdigbetald.
• Ett nytt tillfälligt avtal om trygghetslarm kan sänka kostnaden med
cirka 100 000 kr/år.
• Enligt budgetpropositionen ska de generella statsbidragen förstärkas
med cirka 350 000 kr för Vingåker riktat mot äldreomsorg. De medlen
bör gå till socialnämnden och inte förstärka finansen, om
budgetförslaget går genom riksdagen.
• Pensioner och bostadstillägg höjs för pensionärer men samtidigt
höjs även förbehållsbeloppen så effekten på omvårdnadsavgifter blir
troligen liten.
• Statsbidraget för högt flyktingmottagande förlängs och minst en
stor del av de medlen bör gå till socialnämnden som har kostnaderna
istället för att öka finansens överskott.
• Övriga statsbidrag som aviseras kommer att vara okända till sina
krav och innehåll en bra bit in på 2022 och är därför svåra och riskabla
att ta hänsyn till i budgetarbetet.
•

Bilagor
Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Bilaga 2 - Agenda 2030
Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut

VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen
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.

Förslaget kommer att minska
socialnämndens underskott

"[Klicka och skriv]"

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

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

Om förslaget godtas kan fast omsorgskontakt införas
vilket enligt den statliga utredningen kan leda till
bättre hälsa och välbefinnande för kommunens äldre
invånare.
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Om förslaget godkänns kan de mest utsatta barnen,
de som vårdas enligt LVU, även i Vingåker få en
större möjlighet till fullgjord skolgång efter
vårdtiden

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Om förändringen finansieras bibehålls
anständiga arbetsvillkor

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Matsvinnet klan öka marginellt

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Barn som vårdas enligt LVU, Lagen om Vård av Unga

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

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

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

De mest utsatta barnen kan få ett något bättre stöd vid avslutande av
vårdinsats.
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vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

127 (133)

SN 2021 /246

Sn § 97

Lägesrapport om socialnämndens budget inför 2022
Socialnämndens beslut
l . Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att utöka Socialnämndens
ram med 354 000 kr 2022 och 696 000 kr 2023 genom att de höjningar av det
generella statsbidraget som avser kompensation för ti llkommande lagkrav på
socialtjänsten tillförs Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Med den verksamhet som bedrivs idag, utan några som helst volym eller
kvalitetsändringar saknas minst Il 000 000 kr för en budget i balans. Det bedöms som
att riskerna för ytterligare tillkommande kostnader är större än möjligheterna ti ll
kostnadssänkningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes s ign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

117 (133)

Tid och plats
Tisdag den 12 oktober 2021 kl. 13.15-16:20 i Stora salen i Abrogården, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Leif Svensson (V)
Marie-Louise Pedersen (KO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Anna Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer
Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

89 - 101

20~

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

A~
~~

;?;glund

Justerande
Irene Sandqvist
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

118(133)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-1 3

Datum för anslagsnedtagande

2021-II-O t.f

Förvaringsplats för protokollet

Kommunh,if et

Underskrift
Namnförtydligande

~ I

.:?

rJfCu~Y-{~
Marlene Mård

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

331

vingaker.se

1 (11)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-19
Handläggare

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

SN 2021/222

Kompletterande äskande om utökad ram för att få del av
de generella statsbidrag som utgår som kompensation
till kommunen för nya ansvarsområden inom
socialtjänsten
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden äskar att kommunfullmäktige ökar ut nämndens budgetram från
och med 2022 med 33 000 kr
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden får genom beslut i riksdagen nya ansvarsområden vilka får en
symbolisk kompensation enligt finansieringsprincipen genom höjt generellt
statsbidrag.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av förvaltningsledningen genom kontakter med Regeringskansliet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Ekonomichefen påpekar att det är en principfråga hur ändringar i generella
statsbidraget på grund av nya uppdrag ska hanteras i kommunen. Ärendet bör hanteras
i budgetprocessen och fullmäktiges novembersammanträde.
Bakgrund
Socialnämnden får från 2021-07-01 ett obligatoriskt ansvar för insatser som syftar till
att utövare av våld i nära relationer ska upphöra med sin brottslighet. För detta
långtgående ansvar höjs de generella statsbidragen med 60 miljoner kr vilket för
Vingåkers del innebär cirka 60 000 kr.
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Från 2022-01-01 får kommunen en skyldighet att genomföra informationssamtal till
föräldrar som överväger att starta en vårdnadstvist. Efter samtalen ska intyg om
informationssamtal skrivas. För detta kompenseras Vingåkers kommun med cirka
9000 kr.
Samtidigt införs förenklingar av hur faderskap kan bekräftas/fastställas vilket medför
att statsbidraget till Vingåker minskar med cirka 36 000 kr.
Netto utökas det generella statsbidraget till Vingåker således med cirka 33 000 kr för
utökade ansvarsområden för socialnämnden.

Förvaltningens ståndpunkt
I nuläget ligger de utökade statsbidragen kvar hos kommunstyrelsen. Därmed torde
även ansvaret för de genomförda och kommande utökningar av ansvarsområden också
åligga kommunstyrelsen. Socialförvaltningen ser detta som orationellt och mindre
lämpligt då kompetensen inom de aktuella områden, i den mån den i nuläget finns,
ligger hos socialnämnden.
Socialförvaltningen bedömer att minskningen av arbetsuppgifter utifrån det förenklade
faderskapsbekräftelsen motiverar sänkningen av statsbidraget. De tillkommande
uppgifterna är dock kraftigt underskattade kostnadsmässigt. Höjningen av
statsbidraget finansierar knappt ens det utbildningsbehov som finns för frågorna och
än mindre den personaltid som behöver avsättas och tas från andra prioriterade
arbetsuppgifter. Det är då orimligt att Socialnämnden inte ens ska få den symboliska
finansiering som utgår.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens budget förstärks med 33 000 kr från och med år 2022 .

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Beslutet bidrar till att socialnämndens budget
får en minskad obalans

"[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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Att inte ständigt få nya ansvarsområden utan
resurstillskott gör arbetsvillkoren mer
anständigsa

"[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?

Barn som lever i familjer med våld, barn som lever med separerade föräldrar,
barn som är födda utom äktenskapet.

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?

Barn som lever i våldsutsatta familjer får en minskad belastning. I övrigt syftar
reformerna till att minska statens kostnader.
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-09-14

104 (116)

SN 2021/222

Sn § 81

Kompletterande äskande om utökad ram för att få ta del
av de generella statsbidrag som utgår som kompensation
till kommunen för nya ansvarsområden inom
socialtjänsten
Socialnämndens beslut
l.

Socialnämnden äskar att kommunfullmäktige ökar ut nämndens budgetram från och
med 2022 med 33 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden får genom beslut i riksdagen nya ansvarsområden vilka får en symbolisk
kompensation enligt finansieringsprincipen genom höjt generellt statsbidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08- 19

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom ienheten

Utdragsbestyrkande
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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 Abrogården, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

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

Paragrafer

71 - 88

Datum för justering

2021-09-15

Sekreterare

.... ~~Y.Cw.:'\ .. ......................... .............. ........ ..

Ordförande

;J;gIUnd/,-,",--,~ I~~--""":
Justerande

Irene Sandqvist
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Socialnämnden

Vingåkers
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

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

......... ....... ~..~6~ .......... ......... ...
Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Vingåkershem
Vingåkers kraft AB .

Styrelsemöte

Styrelsen

2021-05-11

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Vingåkershem, 2021-05-11, kl. 08.30-10.00

Beslutande:

Bo Ljungström
Therese Palm (S)
Temas R:ing (S)
Lars-Göran Karlsson (S D)

ledamot

Lennart Andersson (KD)
Jan Karlsson (SD)

tjänstgörande ersättare (Teams)
tjänstgörande ersättare (Teams)

Lars Ingebrigtsen

VD

tf. Ordf
ledamot

(Teams)

)@Elamet

Övriga deltagande:

Utses att justera:

Therese Palm

Justeringens plats och tid :

Vingåker 2021-0S-3t

Sekreterare:

-J

Paragrafer 1-8

Ordförande:

Justerande:

Therese Palm

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 3

Vingåkershem
Vingåkers kraft AB

Styrelsemöte
Sammanträdesdatum

2021-05-11

Styrelsen

§l
Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
§2

Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Therese Palm.

§3
Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte godkändes.

§4
Information från Vd
Informerade om att produktionen i år hittills rullat på bra med
god vattentillgång och en produktion på 356 Mwh attjmfmed
fg. Års totala produktion på 505Mwh.

§ 5 Ekonomisk info, Årsbokslut
Styrelserapport gicks igenom. Avtal mellan VKF-VK gällande
tillsyn.
Underlag för begäran av Kommunal Borgensram på 4Mkr
redovisades och godkändes av enig styrelse.

Justerandes sign.

"..,1ft,,,

,~"mp"y% .",f"",,,

Utdragsbestyrkande
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Vingåkershem
Vingåkers kraft AB

Styrelsemöte
Sammanträdesdatum

Styrelsen

2021-05-11
§ 6 Övriga frågor
F örelåg inga.

§ 7 Nästa möte
Tisdagen den 3 Aug 2021, kl. 08.30-10.00

§ 8 Mötet avslutas

Mötet avslutades av Bo Ljungström.

Justerandes sign.

Kl'","",

,~,mp"y. ,,,,J,,.;,,,

Utdragsbestyr1<ande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

222
(225)

2021 -10-26

Au § 182

KS 2021/ 122

Kommunplan med budget och flerårsplan 2023 - 2025
Förslag till kommunplan med budget 2022 och
flerårsplan 2023-2024
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2022 fastställs till 9. l 00 personer (l
november 2021) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 185,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Kraft ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 4,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2022 för AB
Vingåkershem, Vingåkers Vatten och Avfall AB och Vingåker Kraft AB till 0,4
procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande mål för det prioriterade området
Ekonomi i balans:
Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst l procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag från och med år 2023.
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
8. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
9. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2022 och flerårsplan för 2023 - 2024.
Yrkanden
Ordförande gör ett tilläggsyrkande på beslutspunkt 7, mål l ska gälla från och med år
2023.
Charlotte Prennfors (M) yrkar avslag på beslutspunkt 9 till förmån för Moderaternas
eget förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Utskottet tar först ställning till
beslutspunkt 1- 8 och därefter Charlotte Prennfors avslagsyrkande på beslutspunkt 9.
Slutligen tar utskottet ställning till ordförandes tilläggsyrkande på beslutspunkt 7.
Ordförande finner att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
på beslutspunkt 1-8.
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslagsyrkandet på
beslutspunkt 9 och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Ordförande finner att utskottet beviljar tilläggsyrkandet på beslutspunkt 7.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutspunkt 9 i förmån till Moderaternas
eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2022
och flerårsplan för 2023-2024 är kommunfullmäktiges beslut i juni. Justering av
skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet med senaste
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, oktober) med
hänsyn till en lägre befolkningssiffra. Därutöver har budgetmedel flyttats från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende övertagande av ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser i enlighet med beslut om lokalförsörjningsstrategin.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag skrivs ned till 9.100 personer den l november
2021 och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Socialnämndens nytillkomna äskanden får hanteras i den politiska beredningen av
ärendet. Kommunledningsförvaltningen menar att om tillskott till det generella
statsbidraget per automatik ska tillföras den verksamhet som fått ett utökat
verksamhetsansvar behöver de i så fall även återlämnas det år pengarna upphör att
komma. Principen kan inte tillämpas generellt.
Samtliga nämnders äskanden i budgetärendet och som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut i juni kan anses kvarstå även om de redan avdömts genom
kommunfullmäktiges tidigare beslut. Kommunledningsförvaltningen anser att det kan
finnas utrymme att tillmötesgå något eller några av dessa äskanden, men det får den
politiska hanteringen av ärendet avgöra.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10- 19
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan 2023 -2024
Socialnämndens äskanden, Sn §81, §97 och §98 år 2021.
Kultur- och fritidsnämndens äskande, Kfn§37 år 2021
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Tid och plats
Tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 13 :00-16: 10 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström, sekreterare

Paragrafer
Protokollet är justerat

162-184
2021 - 11-0 l

Sekreterare
Emma Bergström

Ordförande
Anneli Bengtsson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatu m

2021 - 10-26

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2021-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström
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Ks § 207

KS 2021/122

Kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023 2024
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2022 fastställs till 9.100 personer (l
november 2021) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bufferten inom finansen sänks med 2.000 tkr till
3.000 tkr från och med år 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 275 tkr
från och med år 2022 avseende införande av bidrag till enskilda vägar.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr
från och med år 2022 avseende förstärkning av bemanning inom
IT/Kommunikation.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 2.700
tkr från och med år 2022 avseende verksamheten inom Mat & Måltider.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram för Mat & Måltider
utökas med 250 tkr från och med år 2022 samt med 50 tkr i engångsbelopp under
2022 avseende införande av valmöjligheter för måltider inom äldreomsorgen.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens investeringsram utökas med
200 tkr under år 2022 avseende inventarieinköp för Mat & Måltider för införande
av valmöjligheter för måltider inom äldreomsorgen.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens investeringsram
utökas med 300 tkr under år 2022 avseende nytt kassa- och bokningssystem.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens investeringsram
utökas med 300 tkr från och med år 2022 avseende sporthallar.
l O.Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
med 100 tkr från och med år 2022 avseende driftkostnader för nytt kassa- och
bokn ingssystem.
II.Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
med 75 tkr från och med år 2022 avseende driftkostnader för nytt bibliotekssystem.
12.Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram utökas med 3.000 tkr
från och tned år 2022 avseende personal förstärkning.
13.Kommunfullmäktige beslutar att bam- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 3.000 tkr från och med år 2022 avseende särskolan och förskolan.
14.Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 3.100 tkr i
investeringsbudget för ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen. Investeringen
redovisas som synnerliga skäl.
IS.Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden beviljas 1.500 tkr i
investeringsbudget för lek- och badplatser. Investeringen redovisas som synnerliga
skäl.
l 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 1.000 tkr i
investerings budget för brandposter. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
l 7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 1.500 tkr i
investeringsbudget för grönyteskötsel. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
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18. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
19.Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
20.Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 185,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2I.Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Kraft ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 4,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
22.Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2022 för AB
Vingåkershem, Vingåkers Vatten och Avfall AB och Vingåker Kraft AB till 0,4
procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
23.Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande mål för det prioriterade området
Ekonomi i balans:
- Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag från och med år 2023.
- Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
24.Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
25.Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2022 och flerårsplan för 2023 - 2024
Sammanfattning av ärendet

Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2022
och flerårsplan för 2023 - 2024 är kommunfullmäktiges beslut i juni. Justeririg av
skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet med senaste
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, oktober) med
hänsyn till en lägre befolkningssiffra. Därutöver har budgetmedel flyttats från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende övertagande av ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser i enlighet med beslut om lokalförsörjningsstrategin.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag skrivs ned till 9.100 personer den 1 november
2021 och därefter en årlig ökning med 25 personer.
Socialnämndens nytillkomna äskanden får hanteras i den politiska beredningen av
ärendet. Kommunledningsförvaltningen menar att om tillskott till det generella
statsbidraget per automatik ska tillföras den verksamhet som ratt ett utökat
verksamhetsansvar behöver de i så fall även återlämnas det år pengarna upphör att
komma. Principen kan inte tillämpas generellt.
Samtliga nämnders äskanden i budgetärendet och som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut i juni kan anses kvarstå även om de redan avdömts genom
kommunfullmäktiges tidigare beslut. Kommunledningsförvaltningen anser att det kan
finnas utrymme att tillmötesgå något eller några av dessa äskanden, men det får den
politiska hanteringen av ärendet avgöra.
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Arbetsutskottets förslag till beslut:
l. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2022 fastställs till 9.100 personer (1
november 2021) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 185,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022
såsom för egen skuld för Vingåker Kraft ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 4,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2022 för AB
Vingåkershem, Vingåkers Vatten och Avfall AB och Vingåker Kraft AB till 0,4
procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föUande mål för det prioriterade området
Ekonomi i balans:
-Kommunen ska årligen uppnå ett resultat som uppgår till lägst l procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag från och med år 2023.
-Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent.
Undantag kan göras vid engångsinvesteringar av större karaktär med lång
livslängd, så kallade synnerliga skäl.
8. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
9. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2022 och flerårsplan för 2023 - 2024.

Yrkanden
Ordförande gör följande tilläggsyrkande i enlighet med majoritetens budgetförslag:
Bufferten inom finansen sänks med 2.000 tkr till 3.000 tkr från och med år
2022.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 275 tkr från och med år 2022
avseende införande av bidrag till enskilda vägar.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr från och med år 2022
avseende förstärkning av bemanning inom IT/Kommunikation.
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2.700 tkr från och med år 2022
avseende verksamheten inom Mat & Måltider.
Kommunstyrelsens budgetram för Mat & Måltider utökas med 250 tkr från och
med år 2022 samt med 50 tkr i engångsbelopp under 2022 avseende införande
av valmöjligheter för måltider inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 200 tkr under år 2022
avseende inventarieinköp för Mat & Måltider för införande av valmöjligheter
för måltider inom äldreomsorgen.
Utdrags bestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens investeringsram utökas med 300 tkr under år 2022
avseende nytt kassa- och bokningssystem.
Kultur- och fritidsnämndens investeringsram utökas med 300 tkr från och med
år 2022 avseende sporthallar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 100 tkr från och med år
2022 avseende driftkostnader för nytt kassa- och bokningssystem.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 75 tkr från och med år
2022 avseende driftkostnader för nytt bibliotekssystem.
Socialnämndens budgetram utökas med 3.000 tkr från och med år 2022
avseende personalförstärkning.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 3.000 tkr från och med
år 2022 avseende särskolan och förskolan.
Kommunstyrelsen beviljas 3.100 tkr i investeringsbudget för ökad stabilitet i
den tekniska infrastrukturen. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas 1.500 tkr i investeringsbudget för lek- och
badplatser. Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
Kommunstyrelsen beviljas 1.000 tkr i investeringsbudget för brandposter.
Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
Kommunstyrelsen beviljas 1.500 tkr i investerings budget för grönyteskötsel.
Investeringen redovisas som synnerliga skäl.
Charlotte Prennfors (M), Anna Lejon (M), Lars-Göran Karlsson (SO), Jan Karlsson
(SO) och Tiina Rokka (V) yrkar bifall till beslutspunkt l samt 18-24 och yrkar avslag
på beslutspunkt 25 samt tilläggsyrkandena beslutspunkt 2-17.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Styrelsen tar först ställning till
beslutspunkt 1 samt 18 - 24 med Charlotte Prennfors (M) med fleras bifallsyrkande,
därefter beslutspunkt 25 med Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkanden.
Slutligen tar styrelsen ställning till ordförandes tilläggsyrkanden beslutspunkt 2-17.
Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut på
beslutspunkt 1 samt beslutspunkt 18 -24.
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut på beslutspunkt 25 mot
avslagsyrkandena och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Ordförande ställer tilläggsyrkandena besluts punkt 2-17 mot avslagsyrkandena och
finner att styrelsen beviljar tilläggsyrkanden.

Reservation
Charlotte Prennfors (M), Anna Lejon (M), Lars-Göran Karlsson (SO) Jan Karlsson
(SO) och Tiina Rokka (V) reserverar sig mot beslutspunkt 2-17 samt 25.

Beslutsunderlag
Au § 182/2021
Tjänsteutlåtande 2021-10-19
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024
(kompletteras till kommunfullmäktiges sammanträde)
Socialnämndens äskanden, Sn §81, §97 och §98 år 2021.
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Kultur- och fritidsnämndens äskande, Kfn § 37 år 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Kraft AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
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Tid och plats

Måndagen den 8 november 2021, kl. l3 :00-17:25 i sammanträdesrum Stora salen, Abrogården
i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S) l vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2 vice ord.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KD)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Davidsson (S)
Per - Erik Eriksson (SD)
Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Marie Hellgren Taxe- och avgiftsnämnden §§ 182- 184
Elin Höghielm, ekonomichef § 185-187
Ria Larsson, Sydarkivera, § § 182-185
Mats Porsklev, Sydarkivera §§ 182-185
Maria Pestrea, IT-och kommunikationschef § 185
Anna Olsson, nämndsekreterare § 185
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 186
Stefan Carpman, Sörmland Vatten § 187

Deltagande på distans
Marie HelIgren och Anna Olsson deltog på distans via video länk.
Paragrafer
Protokollet är justerat

182 - 210
2021-11-15

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-08

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-17

Datum för anslagsnedtagande

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

J usterandes sign
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Kf §

KS 2020/112

Uppföljning av sammanslagning av fritidshem
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens och Kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev att sammanslagningen av Lönnens fritidshem i
Baggetorp med Marmorbyns fritidshem förväntades leda till konsekvenser som skulle
åtgärda de brister som utredningarna visade på.
En uppföljning av den genomförda sammanslagningen visar att sammanslagningen
har lett till förväntade konsekvenser. Bristerna har åtgärdats genom att:
-

-

Fritidsverksamheten som erbjuds barn i Vingåkers kommun numera är
förenlig med kommunallagens likställighetsprincip, genom att barn som är
folkbokförda på en adress i Baggetorp och som går i Marmorbyns skola
numera erbjuds plats i ett fritidshem, till skillnad från tidigare.
Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till
att gå i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 §
skollagen)

-

Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till
en likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen).
Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till
en utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen).
Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till
det stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
skollagen).

-

Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till
att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen).

Beslutsunderlag
BoU § 67/2021
Tjänsteutlåtande barn-och utbildningsnämnden 2021-08-27
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-27
Handläggare

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

BU 2019/119

Uppföljning av konsekvenserna av beslutet att slå ihop
Lönnens fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns
fritidshem
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens och Kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev att sammanslagningen av Lönnens fritidshem i
Baggetorp med Marmorbyns fritidshem förväntades leda till konsekvenser som skulle
åtgärda de brister som utredningarna visade på.
En uppföljning av den genomförda sammanslagningen visar att sammanslagningen
har lett till förväntade konsekvenser. Bristerna har åtgärdats genom att:
• Fritidsverksamheten som erbjuds barn i Vingåkers kommun numera är förenlig
med kommunallagens likställighetsprincip, genom att barn som är folkbokförda på
en adress i Baggetorp och som går i Marmorbyns skola numera erbjuds plats i ett
fritidshem, till skillnad från tidigare.
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att gå
i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 § skollagen)
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till det
stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
•

skollagen).

Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att
åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen).
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vid sitt sammanträde 2020-06-15 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra åt barnoch utbildningsnämnden att följa upp konsekvenserna av beslutet att slå ihop Lönnens
fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns fritidshem och att återrapportera detta till
kommunfullmäktige om ett år.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att den genomförda uppföljningen visar att hopslagningen av
Lönnens fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns fritidshem har lett till avsedda
konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi
visar uppföljningen av hopslagningen av
fritidshem att utbildningen nu är mer
likvärdig.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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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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Uppföljningen visar att den samlade
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skolas
lokaler i större utsträckning innebär att en god
utbildning erbjuds alla barn i kommunen, än den
tidigare situationen gjorde.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Barn och elever i Marmorbyns fritidshem, nu och i framtiden.

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

Barn och elever har uttryckt sin mening genom den elevenkät som
genomfördes under våren 2021.

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?

Ökad likvärdighet var ett av syftena med sammanslagningen, och
uppföljningen visar att detta också blev en konsekvens.

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

En prövning av barnets bästa inför hopslagningen visade att den ansågs utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå.
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

BoU § 67

81 (89)

BU 2019/119

Uppföljning av konsekvenserna av beslutet att slå ihop
Lönnens fritidshem i Baggetorp med Marmorbyns
fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och
överlämnar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev att sammanslagningen av Lönnens fritidshem i
Baggetorp med Marmorbyns fritidshem förväntades leda till konsekvenser som skulle
åtgärda de brister som utredningarna visade på.
En uppföljning av den genomförda sammanslagningen visar att sammanslagningen
har lett till förväntade konsekvenser. Bristerna har åtgärdats genom att:
• Fritidsverksamheten som erbjuds barn i Vingåkers kommun numera är förenlig
med kommunallagens likställighetsprincip, genom att barn som är folkbokförda på
en adress i Baggetorp och som går i Marmorbyns skola numera erbjuds plats i ett
fritidshem, till skillnad från tidigare.
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att gå
i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 § skollagen)
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till en
utbildning som följer fritidshemmets läroplan (l kap. Il § skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till det
stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6-12 §§
skollagen).
• Fritidsverksamheten numera är förenlig med varje barns lagstadgade rätt till att
åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 bamkonventionen).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-27

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdrags bestyrkan de
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

65 (89)

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

Bam- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Datum för anslagsuppsättande

2021-09-29

Datum för anslagsnedtagande

2021-10-21

:::::~:~i:lats

för protokollet

Namnförtydligande

~ tl~A~O.Iamn.LQj
G.r.an~
dUeset

~

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

Utdrags bestyrkan de

Justerandes sign

~IA

l : kker
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

64 (89)

Tid och plats
Onsdagen den 22 september 2021 kl. 15.00-18:05 i Stora salen, Abrogården i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C) ordf.
Fredrik Andersson (M) vice ordf. §§ 54-61
Jonathan Andersson (S) tjänstg.ers.
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Anna Lejon (M) tjänstg. ers.
Ulrika Grave (SD)
Louise Karlsson (SD) tjänstg. ers. §§ 62-72

Daniel Helmersson (S)
Louise Karlsson (SD) §§ 54-61
Martin Argenius (V)

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
My Zinderland, utredare
Alan Grande, sekreterare
Magnus Karlsson, rektor Slottsskolan 7-9 §§ 54-56
Fredrik Skoglund, elevhälsochef §§ 54-56
Deltagare på distans
Agneta Arvidsson, Jan Karlsson, Magnus Karlsson och Fredrik Skoglund deltar på distans via
videolänk

Paragrafer
Datum för justering
Sekreterare

54-72

~2t~ H~~~HH H

HHH HH HHO
HH

Alan Grande
Ordförande

ch, L;ri-

~

· · ··· · · 7 · · · · · · · · · · ·· · · ·······~ ···· · ······· · ········ · ·· ........ . ........ .
Ing-Mari Frössevi

Justerande

~O HHHHH ~LHHH HHH HH
Anna Lejon
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

170
(xx)

Kf §

KS 2021/612

Förslag på sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider
för 2022 för kommunfullmäktige med förändringen att sammanträdet i september
flyttas till den 19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2022
för folkhälsoberedningen, dialogdagarna, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov
i anslutning till sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter diskussion på
kommunstyrelsens arbetsutskott hade förvaltningens förslag ändrats till att tre av
utskottets sammanträden ska ändras till att äga rum på en onsdag istället, det gäller
dem som tidigare låg dagen efter ett fullmäktigesammanträde. Kommunstyrelsen
ändrar till det ursprungliga förslaget då det annars kommer påverka övriga nämnders
möten.
Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00

KS arbetsutskott
Tisdagar kl. 09.00

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 13.15

11
8
15
12
24

15

3

16
18

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

24
21
28
25

11

7 (tisdag)

20

7

22

4
1, 29

17
14
12

Övriga möten
Dialog 1 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

7 mars

Dialog 2 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

16 maj

Dialog 3 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

10 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10- 08
Protokollsutdrag Ks § 192/2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

373

19
31
28

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

171
(xx)

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

374
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021Handläggare

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

KS 2021/612

Sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2022 för kommunstyrelsen,
arbetsutskottet, folkhälsoberedningen och dialogdagarna.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
2. Anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2022 för
kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2022
för folkhälsoberedningen, dialogdagarna, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov
i anslutning till sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
15

3

KS arbetsutskott
Tisdagar kl. 09.00
11
8
15
12
24

16
18

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 13.15

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

24
21
28
25

11

7 (tisdag)

20

7

29

4
1, 29

17
14
12

375

19
31
28

vingaker.se

2 (9)

Övriga möten
Dialog 1 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

7 mars

Dialog 2 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

16 maj

Dialog 3 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

10 oktober

Ärendets beredning
Ärendet har stämts av med kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens
ordförande samt ekonomichef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

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

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

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.

Påverkas inte av beslutet.

Påverkas inte av beslutet.

Påverkas inte av beslutet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

247
(276)

2021-11-08

KS 2021/612

Ks § 192

Förslag på sammanträdestider 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens fOrslag till sammanträdestider
för 2022 för kommunstyrelsen, arbetsutskottet, folkhälsoberedningen och
dialogdagarna med förändringen att samtliga arbetsutskott kommer äga rum på.
tisdagar och att kommunstyrelsens sammanträden kommer att börja 13.15.
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider
för 2022 för kommunfullmäktige med förändringen att sammanträdet i september
flyttas till den 19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2022
för folkhälsoberedningen, dialogdagama, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov
i anslutning till sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter diskussion på
kommunstyrelsens arbetsutskott hade förvaltningens förslag ändrats till att tre av
utskottets sammanträden ska ändras till att äga rum på en onsdag istället, det gäller
dem som tidigare låg dagen efter ett fullmäktigesammanträde. Kommunstyrelsen
ändrar till det ursprungliga förslaget då det annars kommer påverka övriga nämnders
möten.

Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
AU2
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
15

3

18

KS arbetsutskott
Tisdagar kl. 09.00
11
8
15
12
24

Komm unstyreisen
Måndagar kl. 13.15
24
21
28
25

Il

7 (tisdag)

20

16

22

4
1,29

17
14
12

Justerandes sign

Komm unfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

Utdragsbestyrkande
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2021-11-08

Övriga möten
Dialog 1 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

7 mars

Dialog 2 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

16 maj

Dialog 3 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

10 oktober

Yrkanden
Ordförande yrkar på att ändra tillbaka till det ursprungliga förslaget där alla
kommunstyrelsens arbetsutskott ligger på tisdagar.
Ordförande yrkar på att ändra fullmäktiges sammanträde i september till den 19
september istället för den 12 då valet 2022 äger rum söndag den 11.
Håkan Östlund (M P) yrkar på att ändra tiden för kommunstyrelsens sammanträden till
13.15 istället för 14:00.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, styrelsen tar först ställning till
beslutspunkt 1 med ordförande och Håkan Östlunds ändringsyrkanden. Därefter
beslutspunkt 2 med ordförandes ändringsyrkande.
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot ändringsyrkandena på beslutspunkt
1 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandena.
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot ändringsyrkandet på beslutspunkt 2
och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10- 08

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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(276)

Tid och plats
Måndagen den 8 november 2021, kl. 13 :00-17:25 i sammanträdesrum Stora salen, Abrogården
i Vingåker

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S) l vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2 vice ord.
Caisa Säv heden Larsson (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KD)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (S D)
Jan Karlsson (SD

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Davidsson (S)
Per - Erik Eriksson (S D)
Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Marie HelIgren Taxe- och avgiftsnämnden §§ 182- 184
Elin Höghielm, ekonomichef § 185-187
Ria Larsson, Sydarkivera, §§ 182-185
Mats Porsklev, Sydarkivera §§ 182-185
Maria Pestrea, IT-och kommunikationschef § 185
Anna Olsson, nämndsekreterare § 185
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 186
Stefan Carpman, Sörmland Vatten § 187

Deltagande på distans
Marie HelIgren och Anna Olsson deltog på distans via video länk.

Paragrafer
Protokollet är justerat

182 - 210
2021-11-15

Sekreterare
Emma Bergström

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerande
Charlotte Prennfors
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Sammantradesdatum

235
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammantradesdatum

2021-11-08

Datum för anslagsuppsattande

2021-11-17

Datum för anslagsnedtagande

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-11-22

172
(xx)

Kf §

KS 2021/267

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård att gälla från och med i januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst har inkommit med en revidering av
reglementet. Då det föreslås börja gälla 1 januari blev det ett extraärende till
kommunstyrelsen för att kunna behandlas av kommunfullmäktige innan årets utgång.
Handlingarna läggs på bordet.
Revideringen har beretts av Region Sörmland och gäller:

-Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper
- Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans.
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal.
- Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt
- Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Region Sörmland
Tjänsteskrivelse Region Sörmland
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Skickas till
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-08
Handläggare

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

KS 2021/267

Revidering av reglemente för nämnden kring samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för nämnden kring
samverkan kring socialtjänst och vård.
Sammanfattning av ärendet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:
- Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper
- Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans.
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal.
- Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt
- Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats.
Kommunfullmäktige antog nyligen ett reviderat reglemente för NSV (Kf §
76/2021) men det gällde endast möjligheten till att hålla digitala sammanträden.
Sedan dess har nya förändringar tillkommit vilket gör att en ny revidering måste
tas. Eftersom förslaget är att reglementet ska börja gälla den 1 januari 2022 bör det
tas av kommunfullmäktige innan årets utgång. Därför fick det bli ett extraärende
till kommunstyrelsens novembersammanträde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Region Sörmland.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen

389

vingaker.se

2 (9)

☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige bör fatta likalydande beslut som
Region Sörmland och anta det reviderade reglementet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokollsutdrag NSV
Tjänsteskrivelse Region Sörmland
Reglemente för NSV
Beslutet skickas till
Region Sörmland
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Då det endast är en revidering av ett
styrdokument bedöms det ej påverka.

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

Då det endast är en revidering av ett
styrdokument bedöms det ej påverka.

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

Då det endast är en revidering av ett
styrdokument bedöms det ej påverka.

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

Då det endast är en revidering av ett
styrdokument bedöms det ej påverka.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Ä re n d e g å n g

Mö t e s d a t u m

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2021-10-29

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens
förslag till regionfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente antas.
2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat
reglemente före den 1 januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen del
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:
-

Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter
och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

-

Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

-

Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

-

Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
förtydligats

Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid
nämndens sammanträden i maj och september 2021.
Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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Konsekvenser
Genom revideringen ges nämnden möjlighet att sammanträda digitalt vid
extraordinära händelser för att kunna upprätthålla beslutsfattande och nödvändig
samverkan. Nämndens samverkansområden tydliggörs i reglementet vilket
innebär ökade möjligheter till uppföljning och samverkan.
Beslutsunderlag
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Beslutet expedieras till
Länets alla kommuner
Länsgemensamt regionalt stöd
Controller för styrande dokument
Alla

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se
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Beslutad av

Klicka eller tryck här för att ange text.

Reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs,
Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
(nedan gemensamt kallade huvudmän.
Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i
regionens organisation.
1 Nämndens ansvar
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av
socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att:
• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan
de olika huvudmännen
• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
• Öka effektivitet inom berörda verksamheter
• Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda
områden
I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i
respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma
nämnden för följande verksamheter:
•

Hjälpmedelsförsörjningen
Nämndens ansvar innebär att:
- tillhandahålla individuella hjälpmedel för daglig livsföring,
vård och behandling, inkontinens samt grundutrustning till
personer med funktionsnedsättning
- trygga en god, effektiv och lättillgänglig
hjälpmedelsförsörjning för invånarna i Sörmland
- den har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid
hjälpmedelscentralen
- bereda frågor och regelverk rörande sortiment enligt hälsooch sjukvårdslagen, (2017:30)
- reglera eventuella avgifter för hjälpmedel

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

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

besluta om riktlinjer för hjälpmedelsförsörjningen
fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel
besluta om och följa upp prismodell för hjälpmedel gentemot
huvudmännen
bevaka policyfrågor och följa utvecklingen inom området

•

Länsgemensamt regionalt stöd
Nämnden ansvarar för det regionala stödet inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård. Uppdraget är att stödja länets struktur
för samverkan och utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal
nivå. Länsgemensamt regionalt stöd ska följa och omvärldsbevaka
områdets utveckling och initiera frågor till nämnd och länsstyrgrupp
samt bereda ärenden till nämnden.

•

FoU i Sörmland
Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland. Uppdraget är att arbeta för att
stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i
Sörmland. FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad
praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och
brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

•

Vård- och omsorgscollege
Nämnden ansvarar för Vård- och omsorgscollege i Sörmland.
Uppdraget är att samordna och effektivisera samarbetet mellan
arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer samt
arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår även att säkerställa kvaliteten på
utbildningen och bidra till kompetensförsörjning.

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande områden för
socialtjänst och delar av den angränsande hälso- och sjukvården:
-

-

Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för
hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk
och psykisk ohälsa i alla åldrar där gemensamma insatser behövs för
att bidra till högre kvalitet och effektivitet
E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt
informationsutbyte mellan huvudmännen

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

401

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(6)

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel

Dokumentnummer

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

NSV21-0013-1

Nämnden kan besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen och kan
föreslå rekommendationer till huvudmännen i principiella frågor.
Nämnden kan samla in data från huvudmännen i syfte att kartlägga och
utveckla samverkan kring socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal. Nämnden
ska i möjligaste mån följa värdregionens budgetprocess.
2 Förändring av nämndens ansvarsområde
För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut
om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som
regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av
kommunallagen.
3 Nämndens sammansättning
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari
året efter det år då val i hela riket har ägt rum.
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av
15 ledamöter. Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun
en ledamot vardera. För varje ledamot utses en ersättare.
Av kommunallagen följer att värdregionen ska välja ordförande och vice
ordförande. Parterna är överens om att ordförande nomineras från Region
Sörmland och 1:e och 2:a vice ordförande nomineras från kommunerna.
Presidiet består av ordförande och två vice ordförande. Nämnden nominerar
1:e och 2:a vice ordförande bland kommunernas ledamöter.
Regionfullmäktige förrättar valet.
Ersättare för ordföranden
En ålderspresident ska inleda tills nämnden har valt en tillfällig ordförande
för resten av sammanträdet, om ordföranden inte kan delta.
4 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00
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E-post: post@regionsormland.se
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ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i
detta stycke.
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
5 Ersättning till ledamot
Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och
ersättare i den gemensamma nämnden.
6 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör
fullgör denne tjänstgöring till och med beslut i det ärende som behandlas.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten.
7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde utser nämnden ersättare. En ålderspresident ska inleda tills
nämnden har valt en tillfällig ordförande för resten av sammanträdet (om
ordföranden inte kan delta).
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får regionfullmäktige utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
8 Anmälan om förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens
sekreterare.
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9 Beslutsförhet
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
10 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt, företrädesvis via e-post, delges varje ledamot
och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör
åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till
ärendet. Kallelsen ska också tillhandahållas respektive huvudmans
registrator för kännedom via webbpublicering.
11 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga
huvudmän till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på var och en av
de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.
Justerat protokoll med underliggande handlingar publiceras på regionens
externa webb och meddelande om detta delges.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
12 Reservationer och mening antecknad till protokollet
Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.
Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före
justering.
Ledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av
yttrande.
13 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden
bestämmer.
14 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
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15 Delegering
Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen.
Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater,
liksom delegeringens omfattning.
16 Revision
Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen.
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns
fullmäktige.
17 Beredningsgrupper
Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för
närvård i Sörmland.
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§ 22/21 Revidering av reglemente för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Diarienummer:

NSV21-0013

Behandlat av
Nämnden för samverkan kring
1
socialtj änst och vård

Mötesdatum
2021-10-29

Ärendenr
§ 22/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut

1. Reviderat reglemente antas.
2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat
reglemente före den 1 januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen
del

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Proposition

Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ärendet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:
Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av
verksamheter och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället
för målgrupper
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Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.
Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång
sikt
Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
förtydligats
Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid
nämndens sammanträden i maj och september 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-06
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Beslutet expedieras till
Länets alla kommuner
Länsgemensamt regionalt stöd
Controller för styrande dokument
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173
(xx)

Kf §

KS 2021/610

Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för socialnämndens verksamheter
att gälla från och med 2022-01-01.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för serveringstillstånd att gälla från och
med 2022-01-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för serveringstillstånd årligen justeras med
prisindex för kommunal verksamhet PKV från och med 2023.
Sammanfattning av ärendet
I år sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp. En del av avgifterna inom
äldreomsorgen är strikt reglerade i lag. I övrigt gäller att kommunen inte får ta ut
högre avgift än att den täcker självkostnaden.
Avgiftshanteringen för äldre- och funktionshinderomsorgerna sköts av den
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg. Det är en strävan att samordna
de ingående kommunernas avgifter.
Beslutsunderlag
Sn § 95/2021
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2021-09- 20
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-20
Vår handläggare

Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170
dag.wallstromer@vingaker.se

Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
•
•
•

Föreslå kommunfullmäktige fastställa förslaget till taxa för socialnämndens
verksamheter att gälla från och med 2022-01-01.
Föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för
serveringstillstånd att gälla från och med 2022-01-01
Föreslå kommunfullmäktige att taxan för serveringstillstånd årligen
justeras med prisindex för kommunal verksamhet PKV från och med
2023

Sammanfattning

I år sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp.
Ärendets beredning

Kontakter har tagits med Taxe- och avgiftsnämnden samt ansvarig handläggare
för serveringstillstånd i Katrineholm.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE taxa2022

Bakgrund

En del av avgifterna inom äldreomsorgen är strikt reglerade i lag. I övrigt gäller
att kommunen inte får ta ut högre avgift än att den täcker självkostnaden.
Avgiftshanteringen för äldre- och funktionshinderomsorgerna sköts av den
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg. Det är en strävan att
samordna de ingående kommunernas avgifter.

Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av
ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap
alkohollagen av den som har serveringstillstånd. Avgifterna måste följa
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så kallade
självkostnadsprincipen. Enligt avtal hanterar Katrineholms kommun tillstånd och
tillsyn av serveringstillstånd.
Förvaltningens ståndpunkt

Avgifter inom Taxenämnden 2021
Belopp i kr
Timtaxa
hemtjänst
HSL timtaxa
Trygghets-larm
Installation
trygghetslarm
Korttidsvård/dag
Mattjänst
Måltider
dagverksamhet
Måltider korttidsboende
Måltider säbo

Hallsberg
408

Lekeberg
408

Laxå
408

Askersund
408

Kumla
408

Degerfors
408

Vingåker
386

408
333
0

408
300
0

408
363
0

408
342
260

408
260
265

408
361
0

333/månad
333
0

72
67
84

71
70
79

154
71
66

71
61
84

72
77
93

71
66
84

71
62
79

139

139

186

137

149

151

140

4183

4183

4225

4183

4530

4519

4284

Som framgår av tabellen är avgifterna i Vingåker snarare lägre än i övriga
kommuner i Taxenämnden. Avgifterna är en inte helt försumbar intäkt men är
betydligt viktigare som regulator av efterfrågan. Även om det finns inbyggda
spärrar som ska göra att ingen ska behöva avstå insatser av ekonomiska skäl
innebär rykten om höga avgifter att en del drar sig för att söka stöd.
Konsekvenser

Serveringstillstånden i kommunen är så få att det är meningslöst att försöka
beräkna effekter på taxehöjningar. Inom äldreomsorgen beräknas ökad avgift för
kosten ge en intäktsökning. Denna minskas dock av att utrymmet för att ta ut
omvårdnadsavgift minskas då avgiften för kost höjs. Beräknad ökad nettointäkt
cirka 200 tkr.
Bilagor

1. Förslag till ny taxa för Socialnämndens verksamheter
2. Taxa för serveringstillstånd
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VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen
Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1

TAXA FÖR SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER Från
och med 2022-01-01
Basbelopp 2022: 48 300 kr
Basbelopp 2021: 47 600
Lagstadgat

Avgift avseende
Högsta avgift för vård och omsorg
(maxtaxa)
Boendeavgift i flerbäddsrum

Av basbeloppet %
1/12 av 53,92 % per
månad
55,39 % per månad

2022
2170:-

2138:-

2229:-

2197:-

Minimibelopp vid beräkning av förbehållsbelopp, lagstadgade
Avser
Av basbeloppet %
2022
5452:Ensamstående över 61 år
lägst 1/12 av 1,3546

Ensamstående under 61 år
Makar/sambo över 61 år
Makar/sambo under 61 år

basbelopp per
månad
lägst 1/12
av 1,3546 basbelopp
+ 10 % per månad
lägst 1/12 av 1,1446
basbelopp/person
per månad
lägst 1/12 av 1,1446
basbelopp+10 %
/person per månad

2021

2021

5373:-

5997:-

5910:-

4607:-

4540:-

5067:-

4994:-

2022
391:338:338:169:-

2021

Avgifter som ingår i äldreomsorgens maxtaxa

Avgift avseende
Timtaxa hemtjänst
Trygghetslarm
Sjukvårdsavgift
Hembesök av leg pers. när patient ej
är inskriven i hemsjukvård, även
utprovning av hjälpmedel och
utredning av bostadsanpassning
Utskrivning av inkontinenshjälpmedel per utskrivning
Maxavgift för endast egenvård

Av basbeloppet %
0,81 % per timma
0,7 % per månad
0,7 % per månad
0,35 % per besök

(gemensam avgift i
länet)
0,7 % per månad
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100:-

100:-

338:-

333:-
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Avgifter som ej ingår i maxtaxan

Avgift avseende
Avgift för ej avbokad insats
Egenavgift kompressionsstrumpa
Klass 2, max 2 st/år
Egenavgift höftskyddsbyxa per
byxa
Övernattning i Härbärget
Intygsskrivning till
Samhällsbyggnadsnämnden eller
annan myndighet

Av basbeloppet %
0,21 % per tillfälle
0,47 % per strumpa

0,23 % per natt
2 % per intyg

2022

101:-

2021

227:-

100:224:-

100:-

100:-

111:966:-

109:952:-

2022

2021

75:87:50 :-

75:87:50 :-

87:37:-

87:37:-

Taxa för färdtjänst

Egenavgift avseende
Resor upp till 20 km
Resor mellan 20 och 30 km
Resor till kommunens dagvård
(Omsorgsresa)
Länsfärdtjänst för de första 30 km
Länsfärdtjänst för varje 10 km
därutöver
Kostnad för måltider

Ersättning avser
Helinackordering särskilt boende
Helinackordering särskilt boende
Lunch Sävstagården
Mattjänst
Riktad dagverksamhet lunch+kaffe
Extra näringsdryck, specialkost eller
sondmat

Av basbeloppet %
0,295% per dygn
9 % per månad
0,127 % per portion
0,13 % per portion
0,167 % per dag
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2021

142:4347:61:63:81:Ingen
extra
kostna
d

140:4284:59:62:79:Ingen
extra
kostna
d

6 (10)
Kostnad för måltider korttidsvistelse LSS § 9:6

Ersättning avser
Barn till och med 12 år frukost,
lunch, middag
Barn till och med 12 år
Barn över 12 år och vuxna frukost,
lunch, middag
Barn över 12 år och vuxna

Av basbeloppet %
0,047 % per måltid

2022

2021

23:- 22:-

0,14 % per dag/dygn
0,094 % per måltid

68:- 67:45:- 45:-

0,28 % per dag/dygn

135:- 134:-

Kostnad för måltider korttidstillsyn LSS § 9:7

Ersättning avser
Endast mellanmål på barnkorttids,
oavsett ålder
Barn över 12 år heldag/lovdag
(frukost, lunch, mellanmål)

Av basbeloppet %
0,033 %
0,22 % per dag

2022

2021

16:- 16:106:- 105:-

Avgift från enskild för insatser från servicegruppen i daglig verksamhet

Ersättningen avser

2022

2021

Gräsklippning, snöskottning etc./timme

200 kr

200 kr

Ved /kubikmeter

500 kr

500 kr

2022
386 kr

2021
381 kr

Förvaltning av dödsbon

Ersättningen avser
Provisorisk förvaltning av dödsbon
samt ordnande av gravsättning

Av basbeloppet %
0,8 % per timme
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Bilaga 2
Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Förslag på nya avgifter from 2022-01-01

2022
Avgift

2021
Avgift

Servering till allmänheten och slutna sällskap

12 500 kr

12 500 kr

Servering till slutna sällskap sökt av ideell förening

7 000 kr

7 000 kr

Cateringtillstånd ny tillståndshavare

8 500 kr

8 500 kr

Provsmakning

11 200 kr

11 200 kr

Pausservering

11 200 kr

11 200 kr

Utökad serveringstid/lokal/catering/dryckesslag

4 500 kr

4 500 kr

Övriga mindre ändringar (exempelvis
inriktning/namnbyte/ombyggnad)[1]

1 000 kr

1 000 kr

1 100 kr

1 100 kr

Prövning
Stadigvarande tillstånd för

Ändring av befintligt tillstånd

Tillfälliga ändringar av befintligt tillstånd
Utökad serveringsyta

Uppräkningen är inte fullständig. Mindre ändring innebär exempelvis att beslut kan tas direkt av
handläggare eller att remissvar inte behöver inhämtas.
[1]
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Tillfälligt tillstånd för
Servering till allmänheten [1]
− Dag 1
− För varje ytterligare dag
− Varje period max 12 500 kr
Servering till slutna sällskap[2]
− Dag 1
− För varje ytterligare dag
− Varje period max 12 500 kr
Provsmakning
− Dag 1
− För varje ytterligare dag
Pausservering [3]
− Dag 1
− För varje ytterligare dag
Anmälan
Bolagsändring fullständig prövning [4]
− Ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare,
ledamot eller annan person med betydande inflytande.
Ändring innehållande penningtransaktion
Mindre bolagsändring
− Överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare.
Ändringen innehåller inga penningtransaktioner direkt
eller indirekt.
Lokal catering[5]
Kryddning av snaps
Serveringsansvarig
Minskning av serveringsyta
Provsmakning
(de som har ett stadigvarande serveringstillstånd sedan tidigare)
Kommunen tar ut en förhöjd avgift för anmälan som kommer in
efter att ändring genomförts (avgift för ändringen + 1 000 kr/h)

2022

2021

3 000 kr
1 000 kr

3 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 000 kr

1 500 kr
1000 kr

1 500 kr
1000 kr

1 500 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 000 kr

11 200 kr

11 200 kr

5 600 kr

5 600 kr

900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
900 kr
Avgift +
timtaxa

900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
900 kr
Avgift +
timtaxa

Ansökan ska avse en sammanhängande period, max 90 dagar eller på förhand specificerade
datum, max 10 tillfällen per år. Det ska också vara fråga om evenemang av samma karaktär. Om
det är evenemang av olika karaktär tas avgift ut som dag 1.
[2] Se fotnot ovan.
[3] Se fotnot ovan.
[4] Ändring av bolagsform ses som en nyansökan av serveringstillstånd.
[5] Anmälan 10 arbetsdagar innan.
[1]
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Kunskapsprov
Kostnad per genomfört kunskapsprov
Max 3 försök

2022
1 650 kr

2021
1 650 kr

Restaurangrapport
Ej inlämnad restaurangrapport, avgiften utgår för varje utskickad
påminnelse nr 1 och 2.
Taxa beräknas på högsta tillsynsavgift om restaurangrapport inte
kommer in efter påminnelse nr 2

2022
1 650 kr

2021
1 650 kr

16 500 kr

16 500 kr

2022

2021

Tillsyn
Årlig tillsynsavgift se tabell nedan
Påkallad tillsyn
Uppföljande tillsynsbesök per tillfälle
Övrig tillsyn enligt alkohollagen

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
Timdebiter Timdebiter
ing
ing
1 000 kr/h 1 000 kr/h

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter av två slag förekommer. Dels en årlig tillsynsavgift som ska
täcka den löpande tillsynsverksamheten och dels påkallad tillsynsavgift som
föranleds av uppmärksammade missförhållanden vid inre eller yttre tillsyn. I den
mån missförhållandena innebär uppföljande besök utgår en avgift för detta. Vid
behov av ytterligare utredning kan även timdebitering utgå.
Den årliga tillsynsavgiften baseras på en grundavgift tillsammans med en rörlig
avgift vars storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym
(årsomsättning) av alkoholdrycker. Detta på grund av att det bedöms vara
skillnader i tillsynsbehovet på exempelvis restauranger med liten försäljningsvolym
av alkoholdrycker och serveringsställen som till exempel pubar, dansställen och
restauranger med högre årsomsättning av alkoholdrycker. Avgifterna grundas på
föregående års siffror. Tillståndshavarna är skyldiga att lämna in dessa uppgifter
till tillståndsmyndigheten. Uppgifterna lämnas i restaurangrapporten som ska vara
inne senast den 1 mars, året efter rapporteringsperioden.
Vid befintliga restauranger tas tillsynsavgiften ut en gång per år baserad på tidigare
års alkoholförsäljningssiffror. Detta oavsett om ägarskiften beräknas ske/har skett
under året. Det är upp till de inblandade parterna att beakta detta i samband med
köpet.
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Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd
Grunden utgörs av en fast årlig tillsynsavgift på 2 500 kronor (gäller alla permanenta
tillstånd). Ingen skillnad mellan slutna sällskap i näringssyfte så kallad
festvåningstillstånd (företagsevenemang, bröllop) och slutna sällskap till egna
medlemmar s.k. klubbrättigheter. Denna fasta tillsynsavgift inkluderar försäljning
av alkoholdrycker upp till 50 000 kronor.
Därutöver till kommer en rörlig årlig tillsynsavgift grundad på försäljningsvolym av
alkoholdrycker:
Årsomsättning
Rörlig avgift
Fast avgift
alkoholdrycker
0 – 50 000
0
50 000 – 250 000
3 000
250 001 - 500 000
5 000
500 001 - 750 000
6 000
750 001 – 1 000
7 000
000
1 000 001 – 1 500
9 000
000
1 500 001 – 2 000
10 000
000
2 000 001 – 3 000
12 000
000
3 000 001 - 4 000
13 000
000
4 000 001- kr
14 000

Totalt
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

2 500
5 500
7 500
8 500
9 500

2 500

11 500

2 500

12 500

2 500

14 500

2 500

15 500

2 500

16 500

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan klockan 01.00-02.00
Extra tillsynsavgift, 2 500 kronor, för öppethållande mellan klockan
01.00-02.00.
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

125 (133)

SN 2021/247

Sn § 95

Revidering av taxa tör socialnämndens verksamheter
Socialnämndens beslut
l.

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige fastställa förslaget till taxa
för socialnämndens verksamheter att gälla från och med 2022-0 l-O l.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förs laget till taxa
för serveringstillstånd att gälla från och med 2022-0 l-O L
3. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfu llmäktige att taxan för
serveringstillstånd årligen justeras med prisindex för kommunal verksamhet PKV
från och med 2023.

Sammanfattning av ärendet
I år sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp. En del av avgifterna inom
äldreomsorgen är strikt reglerade i lag. I övrigt gäller att kommunen inte får ta ut högre
avgift än att den täcker självkostnaden. Avgiftshanteringen för äldre- och
funktionshinderomsorgerna sköts av den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden i
Hallsberg. Det är en strävan att samordna de ingående kommunernas avgifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-20
Taxa för socialnämndens verksamheter från och med 2022-01-01

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

117 (133)

Tid och plats
Tisdag den 12 oktober 2021 kl. 13.15-16:20 i Stora salen i Abrogården, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Leif Svensson (V)
Marie-Louise Pedersen (KO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Anna Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer

89 - 101

Datum för justering

2021-IO-I~~

Sekreterare

Ordförande

~#[///A

A?
~~

;z;glund

Justerande
[rene Sandqvist
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

202 1-10-12

118(133)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021- 10- 12

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-1 3

Datum för anslagsnedtagande

2021-11-0 t.t

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

••••

•••••••

•

••••

•

(Jlc~~~1!r:J

••••

•

•••••••

•

••••••••••••

•

•••••••

•

•••

•••

•••••••••••

Marlene Mård

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

174
(xx)

Kf §

KS 2021/584

Revidering av plan- och bygglovstaxa
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av justeringsfaktorn från dagens 1, 0 till
1, 15.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya justeringsfaktorn ska gälla från och med
den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Beslutet ligger i linje med kommunplanen med tillhörande budget som togs i
fullmäktige 2019-11-25 § 124. I beslutet fastslogs ramarna för nämndens budget under
åren 2021 och 2022, För att nämnden ska klara budgeten under åren 2021 och 2022 så
behöver taxan för plan- och bygglov höjas med 15 %, samt faktorn för
strandskyddsdispenser höjas från 200 till 350.
Genom att ändra justeringsfaktorn från dagens 1,0 till 1:15 så ges det en höjning av
taxans alla delar med 15 %.
Beslutsunderlag
Sbn § 79/2021
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-31
Ks § 200/2021
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

422
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-31
Handläggare

Pontus Lindström

Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Diarienummer

Sbn 2021/242 109

Revidering av plan- och bygglovstaxan
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
ändring av justeringsfaktorn från dagens 1,0 till 1,15.

2.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
ändring av faktorn till avgiften för strandskyddsdispens, från dagens
200 till 350.

3.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
att den nya justeringsfaktorn ska gälla from den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Beslutet ligger i linje med kommunplanen med tillhörande budget som togs i
fullmäktige 2019-11-25 § 124. I beslutet fastslogs ramarna för nämndens
budget under åren 2021 och 2022, För att nämnden ska klara budgeten under
åren 2021 och 2022 så behöver taxan för plan- och bygglov höjas med 15 %,
samt faktorn för strandskyddsdispenser höjas från 200 till 350.
Genom att ändra justeringsfaktorn från dagens 1,0 till 1:15 så ges det en
höjning av taxans alla delar med 15 %. Vidare så behöver faktorn till avgiften
för strandskyddsdispens höjas, från dagens 200 till 350, för att täcka kostnaden
vid handläggningen av strandskyddsdispensärendena.
De ökade intäkterna som medföljer av förslagna justering krävs för att
bibehålla täckning av samhällsbyggnadsnämndens kostnader.
Kostnadsökningen beror framförallt på ökade kostnader för lokal,
kommunövergripande gemensamma kostnader samt arbetsledning och IT. Om
faktorn inte justeras medför detta att nämndens verksamhet till större del måste
finansieras med kommunala skattemedel.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av byggnadsinspektör som sett över dagens nuvarande
plan- och bygglovstaxa.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Idag är justeringsfaktorn 1,0 och genom att höja justeringsfaktorn till 1,15 ges
det en höjning av plan- och bygglovstaxan med 15 %. SKR rekommendera
kommunerna att inte ha en högre justeringsfaktor än 1,2 och denna
rekommendation kommer nämnden att följa genom att ändra faktorn till 1;15.
När det kommer till avgiften för strandskyddsdispens så är den kraftigt
underfinansierad och täcker inte de kostnader som nämnden har för att fatta
beslut i ärendena.
Bedömningen från förvaltningens sida är att den faktorn som bestämmer
avgiften för beslut om strandskyddsdispens höjs från dagens 200 till 350, vilket
innebär en höjning av taxan med 75 %.
Genom att höja taxan med 15 % gällande plan- och byggtaxan samt med 75 %
för strandskyddsdispenser, ges det möjligheter att följa de ekonomiska ramar
som ålagts nämnden.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att höja justeringsfaktorn från dagens 1,0 till 1,15
och faktorn för strandskyddsdispenser från 200 till 350, för att bibehålla
täckning av samhällsbyggnadsnämndens kostnader.
Ekonomiska konsekvenser

De ökade intäkterna som medföljer av förslagna justering krävs för att
bibehålla täckning av samhällsbyggnadsnämndens kostnader.
Kostnadsökningen beror framförallt på ökade kostnader för lokal,
kommunövergripande gemensamma kostnader samt arbetsledning och IT. Om
faktorn inte justeras medför detta att nämndens verksamhet till större del måste
finansieras med kommunala skattemedel.

424

vingaker.se

3 (10)

Skäl till beslut

Beslutet ligger i linje med kommunplanen med tillhörande budget som togs i
fullmäktige 2019-11-25 § 124. I beslutet fastslogs ramarna för nämndens
budget under åren 2021 och 2022, För att nämnden ska klara budgeten under
åren 2021 och 2022 så behöver taxan för plan- och bygglov höjas med 15 %,
samt faktorn för strandskyddsdispenser höjas från 200 till 350.
Bilagor

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pontus Lindström
Bygg och miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Beslutet följer den kommunplan med budget
som KF 2019-11-25 § 124 beslutat gällande
en ekonomi i balans.

Berörs inte av beslutet

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

Berörs inte av beslutet

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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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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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanstradesdatum

2021-09-21

100 (104)

Sbn § 79

SBN 2021/242

Revidering av plan- och bygglovstaxan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
l. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av
justerings faktorn från dagens 1,0 till 1,15 .
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att den nya
justeringsfaktorn ska gälla från och med den l januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Beslutet ligger i linje med kommunplanen med tillhörande budget som togs i
fullmäktige 2019-11-25 § 124. I beslutet fastslogs ramarna för nämndens budget under
åren 2021 och 2022, För att nämnden ska klara budgeten under åren 2021 och 2022 så
behöver taxan för plan- och bygg lov höjas med 15 %, samt faktorn för
strandskyddsdispenser höjas från 200 ti11350.
Genom att ändra justeringsfaktorn från dagens 1,0 till 1,15 så ges det en höjning av
taxans alla delar med 15 %. Vidare så behöver faktorn till avgiften för
strandskyddsdispens höjas, från dagens 200 till 350, detta innebär en höjning med 75
% för att täcka kostnaden vid handläggningen av strandskyddsdispensärendena.
De ökade intäkterna som medföljer av förslagna justering krävs för att bibehålla
täckning av samhällsbyggnadsnämndens kostnader. Kostnadsökningen beror
framförallt på ökade kostnader för lokal, kommunövergripande gemensamma
kostnader samt arbetsledning och IT. Om faktorn inte justeras medför detta att
nämndens verksamhet till större del måste finansieras med kommunala skattemedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-31
Yrkande
Ordförande yrkar på att ta bort beslutspunkten i förslag till beslut
" Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av
faktorn till avgiften för strandskyddsdispens, från dagens 200 till 350. "
Nämnden godkänner yrkandet.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Sbn § 80
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-09-21

92 (104)

Plats och tid

Säfstaholmsslott Musiksalen, tisdag den 21 september kl. 16.00 -18.00
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Davidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Kjell Sternberg (S)
Inger Lindfors (S)
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (SD)

Göran Axelsson (C)
Leif Eriksson (KD)

Övriga deltagare
Pontus Lindberg, bygg och miljöchef
Susann Jaktlund, Samhällsbyggnadschef
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

73 - 82

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-09-21

93(104)

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Datum för anslagsuppsättande

2021-09-30
2021-10-22

Underskrift
Namnförtydligande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

175
(xx)

Kf §

KS 2021/402

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden 6 beslut
som avslutats utan att de verkställts
1) Anledning till att besluten ej verkställts är att personerna avlidit, flyttat från
kommen och i övrigt inte ansökt om fortsatta insatser.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Beslutsunderlag
Sn § 92/2021
Rapport verkställda beslut 2021-08-31
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021 08 27
Vår handläggare

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

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2021 08 31
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom
Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre
månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:

VK300S v1.0 040416, Rapport ej
verkställda beslut augusti 21

Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden 6
beslut som avslutats utan att de verkställts
1) Anledning till att besluten ej verkställts är att personerna avlidit, flyttat
från kommen och i övrigt inte ansökt om fortsatta insatser.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson
IFO chef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-12
Sammanträdesdatum

122 (133)

Sn § 92

SN 2021/233

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2021-08-31
Socialnämndens beslut
l.

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

Sammanfattning av ärendet
Inom äldre och funktionshinder- och omsorgsverksamheten finns för perioden 6 beslut
som avslutats utan att de verkställts. Anledning till att besluten ej verkställts är att
personerna avlidit, flyttat från kommen och i övrigt inte ansökt om fortsatta insatser.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda. Inom barnoch familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Beslutsunderlag
Rapport, 2021-08-27
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

117 (133)

Tid och plats
Tisdag den 12 oktober 2021 kl. 13.15-16:20 i Stora salen i Abrogården, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Leif Svensson (V)
Marie-Louise Pedersen (KO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Anna Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer

89 - 101

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12

118 (133)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

202 1- 10- 12

Datum för anslagsuppsättande

202 1- 10- 13

Datum för anslagsnedtagande

202 1- 11 -0 t.t

Förvaringsplats för protokollet

CJ~~~1!?J

Underskrift
Namnförtydligande

.. .. ... .. ..... . ... .... .. ... ...... ... ... ............... ...... ... ....... ..
Marlene Mård

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

176
(xx)

Kf §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

KS 2021/645 - Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_______________________________________________________________
Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

28 oktober 2021

Till
Fullmäktige i Vårdförbundet Sörmland
organisationsnummer 222000-0323

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Revisorernas samlade bedömning är:
- att delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets
resultat och ställning per 31 augusti 2021.
- att Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2021. Det
lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.
- att i delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat
vad gäller verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse
är tillfredsställande
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Översikt över verksamhetens utveckling
Inledning
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari
2021 till och med 31 augusti 2021. Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande
uppföljningen av Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi.
Inför arbetet med delårsrapporten 2021 har strukturen på delårsrapporten setts över utifrån aktuella
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en hel del förändringar
när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.
I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande Vårdförbundet
Sörmlands verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutande målen och de ekonomiska
ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen
följer den som planerats.

Verksamhetens utveckling under perioden
Perioden har i hög utsträckning fortsatt präglats av coronapandemin. Vårdförbundet Sörmland har
anpassat och följt myndigheters rekommendationer med syfte att minska smittspridningen och
säkerställa en trygg och säker vård, vilket har påverkat beläggningen på Vårnäs behandlingshem och
antalet besök på familjerådgivningen.
I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom årliga
anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för avgiftningsverksamheten. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av intäkterna för de
externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga behandlingen för kvinnor och
män i de så kallade halvvägshusen. Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög grad av
intäkternas storlek i denna del. Pandemin har medfört lägre intäkter från den förlängda behandlingen
och externa placeringar.
För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 631 tkr,
orealiserade vinster 879 tkr. Föregående år var resultatet 1 844 tkr för motsvarande period. Vårnäs
behandlingshem visar ett positivt delårsresultat med 925 tkr. Familjerådgivningen visar ett positivt
resultat med 706 tkr Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. Det som främst lyfter resultatet är
orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuklönekostnader och ersättning från
arbetsförmedlingen. Det egna kapitalet uppnår det finansiella målet.
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Vårdförbundet Sörmland
Översiktlig beskrivning
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland som medlemmar.
Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.
Vårdförbundet – direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter och fem
ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region
Sörmland ingår också i direktionen. Direktionen har haft fyra sammanträden under delårsperioden till
och med augusti 2021.
Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter – en från varje medlemskommun – samt ett
insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med utvecklings- och
förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för ärenden inför direktionens
sammanträden.

Ansvars- och verksamhetsområden
Förbundets primära uppgift är att lösa viktiga samhällsfrågor inom det sociala området för
medlemskommunerna. Detta görs genom att verksamheter som förbundet är huvudman för utformar
innehållet i insatserna så att de främjar hjälp till självhjälp för individerna. Verksamheterna
kännetecknas också av lättillgängliga insatser – såväl i öppna som slutna former.
Verksamheterna vid Vårdförbundet Sörmland består av
•
•
•

Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger.
Familjerådgivning, som bedriver rådgivning till familjer
CTL-utbildning, certifiering i tolvstegsbehandlingens läroprocesser
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Verksamhetsrapport
Vårdförbundet Sörmland påverkas fortsatt av coronapandemin och vissa anpassningar som infördes
förra året kvarstår under årets åtta första månader med placeringar i enkelrum i stället för dubbelrum.
Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån smittskyddskydd och omgivande
förutsättningar. Under året har man succesivt öppnat upp utifrån gällande rekommendationer. Det
finns nu upparbetade rutiner med hänsyn till coronapandemin i verksamhetsplaneringen. Vi har gjort
mindre av det vi ska göra men från slutet av augusti har vi åter kunna belägga i dubbelrum.

Volymutveckling
Utfall janaug 2021

Prognos
2021

Utfall janaug 2020

Utfall 2020

Antal genomförda vårddygn, minst
8000 dygn/år

3331

8000

4101

5516

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23
patienter/dygn

13,71

23

16,81

15,08

24

14

17,5

16,25

Andel nöjda patienter/beställare,
minst 75%

92,8%

93%

76,6 %

92,2%

Antalet genomförda avgiftningar,
minst 150/år

77

150

123

159

5%

10%

50 tkr

4,14%

0,03%

1%

56 tkr

0,8%

21

35

6

12

1155

2100

1254

2010

843

1500

880

1455

11

14

8

8

Styrmått
Vårnäs

Väntetiden för inskrivning, max 14
dagar

Kostnader för investeringar/underhåll
i lokaler, minst 3% av omsättningen
Kostnader för kompetensutveckling,
minst 1% av omsättning
Minst 20 timmars handledning/år
Familjerådgivningen
Antal bokade samtal
Antal genomförda samtal
Medelväntetiden från tidsbokning till
tidpunkt för samtal, max 14 dagar
Andelen nöjda klienter, minst 80%

90%

95%

Antal nya ärenden

302

480

295

454

Antal pågående ärenden vid
periodens slut

223

250

232

227

Antal avslutade ärenden

288

470

287

457

1,1%

5%

27 tkr

1,4%

Kostnad för kompetensutveckling,
minst 1% av omsättningen

Kommentar
Ang väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32 personer
tid inom 2 veckor.
Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 209 under perioden hos familjerådgivningen. Medelväntetiden
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från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 11 dagar jämfört med 8 dagar samma period förra
året (mål 14 dagar).

Öppet intag 2021, delår
4500
4000

3825

3500
3000
2500
2000

1796
1584
1278

1248

1500
1000

467

500

756

551

336
33

703

193

613

405 509

0
Eskilstuna

Katrineholm
Budgeterat

Vingåker

Strängnäs

Ufall 2021

Flen

2020

Öppet intag 2021 – utfall och budget
Kommun
Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen
Totalt öppna
intaget

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 248
336
1 278
613
7 300

Nyttjade
vårddygn
2021-08
1584
467
33
551
405
3040

Procentuellt
nyttjande
2021-08
41%
37 %
10 %
43 %
66 %
42%

Nyttjade
vårddygn
2020-08
1 796
756
193
703
509
3 957

Procentuellt
nyttjade
2020-08
47%
61%
57%
55%
83%
54%

Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden:
Externa
uppdragsgivare

2021-08

2020-08

2019-08

Budgeterat
vårddygn år
2021

Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga
Totalt externa

205
36
42
8
291

112
29
0
3
144

173
182
45
72
472

1095

Totalt Hvh

694

1081

1456

2190

Kommentar:
Under perioden januari- augusti har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i
förhållande till budgetmål (20,0), total 12,51 patienter/vårddygn jämfört med 16,22 år 2020.
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Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en ökning för
perioden från 0,59 patienter/vårddygn (2020) till 1,2 patienter/ vårddygn (2021).
Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under perioden har det
minskat till 2,86 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 4,43.

Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av CTLutbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Målet för 2021 är att genomföra två utbildningsinsatser gällande CTL. En utbildning har startats i
augusti 2021 med deltagare från medlemskommunerna och externa.
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Händelser av väsentlig betydelse
Väsentliga händelser under perioden
Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet Sörmlands
verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.
•

Vårnäs behandlingshem har varit med på olika upphandlingar och fått tilldelning och ramavtal
med Adda (f d SKL Kommentus).

•

Ramavtal har tecknats med Linköping/Norrköping (Finspång, Kinda, Mjölby, Motala, Vadstena,
Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög).

•

Vårdförbundet Sörmland/Vårnäs behandlingshem har också tecknat ramavtal med Örebro
(Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg,
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Surahammar) efter upphandling

•

Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden
15 feb – 31dec 2021.

•

11 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under
behandlingstiden på Vårnäs.

•

Den fysiska telefonväxeln har bytts till en molntjänst. Telia har planerat att ”klippa” ledningen
till Vårnäs under hösten 2021.

•

Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan.
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse
Samlad bedömning
Föregående år präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya behov och
förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under våren och sensommaren 2021 varit möjligt
att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet med utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett
fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när Vårnäs öppnar upp till ordinarie verksamhet utan att
bidra till en ökad smittspridning.
I delårsrapporten redovisa en bedömning av Vårdförbundets Sörmlands förväntade utveckling
avseende ekonomi och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Bedömningen av
god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande målen och resultatmålen i
verksamhetsplan med budget 2021-2023.
Vårdförbundet Sörmland har under delåret en positiv avvikelse gällande ekonomi. Delårsrapporten
2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts helt för perioden. Samtidigt bedöms flertalet av
verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade bedömningen är att
Vårdförbundet Sörmland, trots de utmaningar som coronapandemin medfört, har bedrivit en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I bedömningen vägs de finansiella och
verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet har därmed haft en god ekonomisk hushållning.
För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som
fortsätter under resten av året för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Finansiella mål
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets finansiella mål
anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de
finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland i budgeten med utfall för
perioden samt prognos för helåret.
Status

Resultatmål
Att under 2021 uppnå ett
positivt resultat med lägst 1%
av omsättningen
Det egna kapitalet skall under
planperioden 2021-2023 ej
understiga 11 mkr

Prognos

Kommentar
Resultatet för delåret 2021 uppgår till
6,9% av omsättningen, vilket innebär
att målet nås för perioden.
Även prognosen för helåret pekar mot
att målet kommer att uppnås.
Det egna kapitalet, som påverkats av
redovisat resultat, uppgår till 23 685 tkr
för delåret.
Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.
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Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem
Status

Resultatmål

Prognos

Minst 50% av patienterna
som nås genom uppföljning
skall ha uppnått en
stadigvarande drogfrihet samt
vara aktiva i
självhjälpsgrupper två år efter
avslutad behandling
Öka informationen och
marknadsföringen mot
medlemskommuner och
externa köpare. Minst fem
större informationstillfällen/
marknadsföringstillfällen per
år.
Att genomföra
kvalitetsmätning genom att
erbjuda samtliga patienter
som genomför
primärbehandling möjlighet
att besvara en IT-baserad
enkät med frågeställningar
som mäter hur nöjd patienten
är med behandlingens olika
delar. Att det samlade
resultatet från
kvalitetsmätningen skall
uppgå till minst 75% av
enkätens maxpoäng.
Minska andelen patienter som
avbryter behandlingen

Kommentar
Uppföljning görs en gång per år i
samband med årsredovisning.
Senaste resultatet 2020 var 73,3% av
de som svarat (34 kontaktade)
fortfarande i kontakt med självhjälpsgrupper.
Informationsinsatser har genomfört mot
medlemskommunernas socialtjänst i
Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm.

Vd delåret upplevde sig 92,8% av
patienterna nöjda med behandlingen.

Antalet avbrott har uppgått till 50% (67
st) jämfört med 39% (52 st) avbrott
motsvarande tid 2020. Majoriteten
avbryter under introduktionen.
En samordnare har deltagit i
traumautbildning.
Sjuksköterskorna utbildning hypertoni.
En rådgivare har fått DOK kompetens

Öka kompetensen hos
vårdgivande personal

Verksamhetsmål Familjerådgivningen
Status

Resultatmål
Minst 80% av klienterna ska
vara nöjda i kontakten med
familjerådgivningen
Fortsatt samverkan med
mödravård, familje- och
barnavårdscentaler
Få fler med relationsproblem
att ta en tidigt kontakt för
rådgivning

Prognos

Kommentar
Brukarundersökning genomförs under
oktober/november 2021. Okt/nov 2020
svarade 95% att de kan tänka sig att
rekommendera andra att söka
familjerådgivningen.
Resultatet för delåret har påverkats av
att samverkanspartnerna har ställt in
gemensamma fysiska träffar på grund
av Covid-19, vilket har begränsat
samverkan.
Målet bearbetas proaktivt för att
verksamheten skall synas och känd av
kommunmedborgarna dit par kan vända
sig som vill förbättra sin relation för att
fortsätta leva tillsammans eller separera
eller behov av hjälp och stöd i
föräldraskapet.
Familjerådgivare har vid flera tillfällen
under delåret medverkat i lokalpress
och radiointervjuer i lokalradion.
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Ekonomisk ställning & prognos
Resultatutveckling
Budgetföljsamhet
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/8
2021

Utfall per 31/8
2020

Budget per 31/8
2021

Budgetavvikelse
delår 2021

tkr

tkr

tkr

tkr

15 510

15 094

15 510

0

1 846

2 345

4 268

-2 422

Intäkter
Anslag
Vårdavgifter
Övriga intäkter
S:a Intäkter

969

1 116

137

832

18 325

18 555

19 915

-1 590

-12 769

-12 108

-14 810

2 041

Kostnader
Personalkostnader
Data, telefoni

-632

-615

-376

-256

-1 860

-1 107

-1 680

-180

Fordonskostnad

-249

-247

-134

-115

Förbrukningsmaterial

-577

-645

-893

316

Livsmedel

-631

-720

-870

239

Konsult/medlemsavgifter

-312

-392

-228

-84

Fastighets/lokalkostnad

Marknadsföring/reklam

-27

-68

-58

31

Patientavgifter

-105

-153

-68

-37

Avskrivningar

-448

-531

-600

152

Finansiella poster

917

-684

0

917

S:a Kostnader

-16 694

-17 270

-19 717

3 024

Resultat

1 631

1 285

198

1 433

Utfall per 30/8
2021

Budget helår
2021

Kvar av årets
budget

Prognos
avvikelse helår
2021

Investeringsredovisning
Investerings- och underhållsredovisning (tkr)

Huvudprojekt
Hvh byte av panel,
fönster, dörrar

1 072

850

Taktvätt

0

70

Tvätt av husfasader

0

Fasadmålning

0

-250
70

0

60

60

0

1000

1000

0

Nytt avlopp- och
dricksvattenledning

Kommentar:
Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh, vilket medfört ett mer
omfattande arbete med ytterligare kostnader. Återstår målning av sida på fasaden Hvh.
Taktvätt påbörjad under sensommaren. Genomfört på kanslihuset. Huvudbyggnaden och ABC, ej klart.
Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan i sommar.
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultat för perioden
Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning. Detta har bland annat inneburit att Vårdförbundet Sörmland från och med 2019 ska boka
upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper, vilket påverka resultatet, för perioden positivt
med 752 tkr. Vi bedömer att balanskravsresultatet uppnås för 2021.

Väsentliga personalförhållanden
Antalet månadanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män. Av dem är 25
stycken tillsvidareanställda, 14 kvinnor och 11 män. På Vårnäs behandlingshem är 5 kvinnor
timanställda och 6 män.
En tillsvidareanställd i köket på Vårnäs har gått i pension.
Två familjerådgivare har slutat. Under våren har två nya har rekryterats till familjerådgivningen.
Personalärende avslutat efter överläggningar med medarbetaren och den fackliga organisationen. I
samband med överläggningen tecknas en överenskommelse om avslut av anställningen.

Kompetensutveckling
En samordnare på Hvh har deltagit i traumautbildning. Sjuksköterskorna har deltagit i en
tvådagarsutbildning om hypertoni. En rådgivare har fått DOK kompetens.
Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq.

Arbetsmiljö
Utfall
delår
2021

Utfall
kvinnor
delår
2021

Utfall
män
delår
2021

Utfall
delår
2020

Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

35 123

20 148

14 975

50 364

24 352

26 013

Nyckeltal (Tertial -)

Mätdatum
/
Mätperiod

Arbetad tid, timmar

1/1-31/8

Total sjukfrånvaro timmar

1/1-31/8

2 205

834

1 371

4 125

2 234

1 743

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/1-31/8

6,28%

4,14%

9,16%

8,19%

9,17%

6,70%

Andelen av sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60
dagar eller mer

1/1-31/8

0

0

0

2,06%

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,19% till 6,28% jämfört med föregående år. Den totala
sjukfrånvaron för kvinnor under perioden 4,14%, vilket är en minskning jämförelse med samma period
2020, 9,17%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 6,70% samma period förra året till
9,16%. Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin då det betonas att medarbetare
med symptom inte ska arbeta.
Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer.
Friskvårdsersättning har ökat till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån individuella önskemål
och behov enligt skatteverkets regler.
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Förväntad utveckling
Utveckling Vårdförbundet Sörmland
Vi har sedan mars 2020 med anledning av covid-19 bedrivit verksamhet med långtgående
restriktioner. Syftet har varit att begränsa smittspridningen. De rutiner och restriktioner som tagits
fram har så vitt vi kan bedöma varit framgångsrika. Vi har kunnat bedriva full inre
behandlingsverksamhet men med restriktioner gällande de utåtriktade momenten i behandlingen.
Restriktioner kring yttre kontakter har emellertid påverkat behandlingskvaliteten. En stor del av
Vårnäsmodellens grundidé försvinner när AA-resor, återbesökare, anhörigprogram och söndagstalare
utgått ur programmet. Vårnäs har under delårsperioden stegvis och under kontrollerade former
återgått till en verksamhet som är så mycket av normaltillstånd det går utan att ge avkall på
patientsäkerhet i ett smittskyddsperspektiv.

Åtgärdsplan
Plan för stegvis återgång till normal verksamhet efter restriktioner
och omhändertagande av ökade volymer
Pågående åtgärder
•

AA-resor- besök i självhjälpsgrupper sedan augusti

•

Återbesöksverksamheten är åter igång. Maxantal återbesökare, två per återbesök

•

Anhörigprogram och CTL-utbildning är igång.

•

Söndagstalare kommer varje söndag.

•

Patienterna kan åter ta emot besök på söndagar. Antalet besökare är dock satt till tre personer
per patient.

•

Arbete med att minska kötider till Vårnäs

•

I primärbehandlingen har vi börjat lägga patienterna två och två i boenderummen. Detta för att
öka vår kapacitet att ta emot patienter med behandlingsbehov.

•

Patienterna är många gånger sköra och i sämre somatiskt status med andra sjukdomar. Vi vill
på bästa sätt skydda och hjälpa våra patienter med att ombesörja vaccinering till de som
önskar på Vårnäs.

•

Om man får symtom skall man isolera sig och testas. Viktigt att vi har detta i beredskap för att
kunna följa riktlinjer med isolering och testning om detta uppstår.

•

En viss osäkerhet finns under coronatid med hur det fortsatt påverkar öppet intag och externa
placeringar.

•

För att arbeta upp samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna har en
rådgivare på Vårnäs fått ett särskilt ansvar som placeringssamordnare.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning (tkr)
Resultaträkning
Redovisning i tkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Orealiserade vinster
Resultat

1
1
2

1
3
3
3

Jan-aug
2021
2 815
-17 163
-448
-14 796

Jan-aug
2020
4 239
-21 103
-546
17 410

Budget
2021
6 608
-28 659
-900
-22 951

Prognos
2021
4 363
-26 600
-634
-22 871

Utfall
2020
5 904
-29 140
-801
-24 037

15 510
64
-26
879
1 631

19 607
74
-426
-332
1 513

23 248
0
0
0
297

23 248
70
-40
400
807

27 769
78
-435
-15
3 360

Kommentar:
Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen
på Vårnäs och för familjerådgivning.
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Vårnäs
som för 2021 uppgår till 2 414 tkr.
Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på 807 tkr.

Balansräkning (tkr)
Redovisning i tkr
TILGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Jan-dec 2020

4
5

6 898
562
7 460

7 681
542
8 223

7 346
562
7 908

6
7
8
8

38
7 249
15 169
3 565
26 021

30
7 820
14 493
933
23 276

38
1 400
14 227
6 709
22 374

33 481

31 499

30 282

9
9

23 685
1 631

20 206
1 513

22 053
3 360

10

9 796

11 293

8 229

33 481

31 499

30 282

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
-därav årets resultat
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
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Kassaflödesrapport
Redovisning i tkr
Löpande verksamhet
Periodens resultat
Justeringar för avskrivningar

2021-08-31

2020-12-31

1 631
448

3 360
801

2 079

4 161

-5 848
0
1 567
-2 202

1 049
-9
-3 425
1 776

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning inventarier

0
0
0

0
-49
53

Medel från investeringsverksamheten

0

4

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamheten

0
0
0

0
0
0

Periodens kassaflöde

-2 202

1 780

Likvida medel vid årets början

20 935

19 155

Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr
placer)

18 733

20 935

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning-/minskning- kortfristiga skulder
Medel för den löpande verksamheten
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Noter till Resultaträkning och Balansräkning (tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader:
Intäkter i tkr
Vårdavgifter
Övrigt*
Summa

2021-08
1 846
969
2815

2020-08
3 045
1 194
4 239

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader
Summa

2021-08
12 769
1 990
209
2 195
17 163

2020-08
16 161
1 634
240
3 068
21 103

Kommun/regionanslag
Anslag från
medlemskommuner
Anslag från Regionen
Summa

2020-08
13 904

2020-08
18 010

1 606
15 510

1 597
19 607

162
90
34
0
31
8
463
181
969

204
134
31
29
130
32
392
242
1 194

*Övriga intäkter (kr)
Försäljning, kiosk
Kostersättning, personal
Vattenavgifter
Förs/avverkn skog
Diverse inkomster
CTL
Lönebidrag
Sjuklönersättning
Summa

Not 2
Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten Gäringstorp 2:3
(Vårnäs), som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en uppskrivning av fastigheten
har skett under 1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten utgörs till största delen av mark.
På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 40, 30, 20,
10 och 5 år.
Årets avskrivningar t o m 2021-08-30 är 448 tkr motsvarande per 2020-12-31 är 801 tkr.
Not 3
Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 63 tkr.
Orealiserad vinst på 879 tkr.
Not 4
De materiella anläggningstillgångarna är 6 898 tkr.
Mark, byggnader och lokaler
Inventarier
Summa

Nyansk värde
18 938
2 285
21 223

Ack avskrivning
12 358
1 967
14 325

Restvärde
6 580
319
6 898

Not 5
De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (562 tkr).
Not 6
Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften (38 288).
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Not 7
Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Övrigt
Förråd

Summa

2021-08
6 071
1 177
38

2020-12
179
1 221
38

7 286

1 438

Not 8 Likvida medel
Belopp i kr

2021-08

2020-12

Kassa
Bank
Summa

31
3 534
3 565

6 679
6 709

Kortfristiga placeringar
Aktieobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadobli fond
Orealiserade vinster

500
2 637
9 970
2 062

500
2 637
9 908
1 182

15 169

14 227

Summa

30

Not 9
Eget kapital
Det egna kapitalet för 2020 uppgick till 22 053 tkr i årsbokslutet (utgående balans).
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 1 631 tkr, vilket innebär att
det egna kapitalet uppgår till 23 685 tkr vid delårets slut.
Not 10
Kortfristiga skulder
Belopp i kr
Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetald intäkt*
Övrigt

2021-08
391
289
317
7 760
1 039

2020-12
797
290
317
5 939
886

Summa
9 796
* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.

8 229

Not 11
Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2021-08-31 till 368 tkr,
2020-12-31 var motsvarande förpliktelse 606 tkr.
Leasingavtal
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal med
löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid
som överstiger tre år.
Leasingavgifter
Inventarier
Totalt

Inom 5 år
840
840

Efter 5 år
0
0
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Granskningsrapport 2021
Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Översiktlig granskning av
delårsbokslut
per den 31 augusti 2021

Penneo dokumentnyckel: ZAD0B-8ZEVT-7VEV8-YWLTD-ANUEH-BTIUB
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3.

2.1

Sammanfattning

1.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har EY granskat
Vårdförbundets delårsbokslut för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Granskningens och
revisionsrapportens syfte är att vara en del av det underlag som revisorerna använder inför sitt
ställningstagande i revisionsberättelsen vid räkenskapsårets slut.
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall
utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Granskningen av delårsrapporten är en översiktlig granskning och den är väsentligt begränsad
i förhållande till en revision av årsbokslutet.

o

resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat.

Granskningen utgår från den lämnade delårsrapporten och med utgångspunkt från den
översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar/iakttagelser:
o

Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets resultat och
ställning per 31 augusti 2021.

o

Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2021. Det
lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.

o

I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat vad gäller
verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är
tillfredsställande.

2
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Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om:

2.

Inledning

2.1

Bakgrund

EY har av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland fått i uppdrag att
genomföra en översiktlig granskning av Vårdförbundets delårsrapport per den 31 augusti
2021.

2.2

Granskningens syfte, omfattning och metod

Vårdförbundets förtroendevalda revisorer har uppdragit till EY att genomföra en översiktlig
granskning av förbundets delårsrapport per 2021-08-31 som underlag för den bedömning som
revisorerna ska göra. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed samt med
beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen.
Granskningen är således begränsad i jämförelse med en granskning av ett årsbokslut.
Granskningen har i enlighet med god revisionssed varit översiktlig och bygger på intervjuer
med berörda tjänstemän, analytisk granskning av resultaträkningen och andra relevanta
dokument, jämförelser mot budget och föregående år, en rimlighetsbedömning av
balansräkningens väsentligaste poster, prognosunderlag samt måluppfyllelse.
Rapporten är begränsad till väsentliga iakttagelser.

3.

Rättvisande räkenskaper

3.1

Bokslutsprocessen

Redovisningsprinciper
Bokslutet är väl dokumenterat. Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning bedöms i allt väsentligt beaktas.

3
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Revisorerna ska enligt kommunallagen granska en delårsrapport och lämna en bedömning
över denna till fullmäktige. Fullmäktige ska behandla revisorernas bedömning i samband med
behandlingen av delårsrapporten. När det gäller Vårdförbundet Sörmland är det fullmäktige i
respektive medlemskommun som har att behandla revisorernas uttalande.

Kommentarer till resultatet för perioden januari-augusti 2021

Per den 31 augusti 2021 redovisar Vårdförbundet ett överskott på 1 631 tkr. Helårsprognosen
för 2021 visar ett överskott på 807 tkr vilket kan jämföras med budgeterat resultat för 2021 på
297 tkr. Budgetavvikelsen bottnar främst i lägre prognostiserade verksamhetskostnader samt
orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuklönekostnader och ersättning från
Arbetsförmedlingen. Vårnäs behandlingshem och Familjerådgivning visar positiva
delårsresultat samt positiva prognostiserade helårsresultat.
Intäkter, anslag och kostnader ligger på lägre nivå än samma period föregående år på grund
av avveckling av Gläntan som skedde under föregående år. Generell minskning av kostnader
förutom kostnader för reparation och underhåll hänförligt till vattenskada.

3.3

Kommentar till balansräkningen

Nedan kommenteras specifika poster i balansräkningen.

Under perioden har inga investeringar genomförts, det bokförda värdet i materiella
anläggningstillgångar har minskat med årets avskrivningar.
Kortfristiga fodringar ligger på liknande nivå som under samma period 2020.
Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper.
4
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3.2

Likvida medel har minskat under perioden med 3 144 tkr samtidigt har Vårdförbundet fler
obetalda kundfordringar jämfört med årsbokslutet.

Penneo dokumentnyckel: ZAD0B-8ZEVT-7VEV8-YWLTD-ANUEH-BTIUB

Kortfristiga skulder utgörs främst av förutbetalda intäkter, vilka avser anslag för perioden
september-december 2021. Vi har granskat ett urval av poster för kontroll av periodiseringar
som är gjorda i delårsbokslutet. Vi bedömer i likhet med delårsbokslutet föregående år att
väsentliga poster bedöms periodiserade utom semesterlöneskuld och upplupna löner, som har
redovisats med samma belopp som i senaste årsbokslutet vilket är felaktigt.
Semesterlöneskuld och upplupna löner ska värderas utifrån augusti månads skuld.

5
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4.

God ekonomisk hushållning

4.1

Finansiella mål

Vårdförbundet i Sörmland har två finansiella mål. I tabellen nedan redovisas de två finansiella
målen och utfallet i delårsrapporten.

Det egna kapitalet skall under
planperioden 2021 - 2023 ej understiga
11 mkr.

Utfall delår
Bedömningen är att det finansiella
målet att uppnå ett positivt resultat med
lägst 1 % av omsättningen kommer att
uppfyllas.
Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.

Bedömning
Delårsrapporten visar att de finansiella målen bedöms vara uppfyllda i årsbokslutet.

4.2

Balanskrav

I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet för
perioden. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid
räkenskapsårets utgång.
Bedömning
Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås. Det är dock inte
helt tydligt i förvaltningsberättelsen hur helårsprognosen förhåller sig till budgeten.

4.3

Mål för verksamheten

Vårdförbundet Sörmland har tre inriktningsmål för 2021–2023:
1. Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet för hela
verksamheten ska alltid vara uppdaterat.
2. Samtliga verksamheter
evidensbaserad praktik.

inom

Vårdförbundet

Sörmland

ska

tillämpa

3. Vårdförbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen.
Vårdförbundet Sörmland har även fyra miljömål för 2021–2023:
•
•
•
•

Miljömål:
Nya leasingbilar bör ha mindre koloxidutsläpp än nuvarande
Rengöringsmedel ska vara miljömärkta
All belysning i verksamheterna ska ha ledlampor
Återvinning av avfall genom källsortering

Uppföljning av miljömålen sker i årsredovisningen.
6
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Mål
Att under 2021 uppnå ett positivt
resultat med lägst 1 % av
omsättningen.

Vårnäs behandlingshem
Verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom
uppföljningen skall ha uppnått en
stadigvarande drogfrihet samt vara aktiva i
självhjälpsgrupper två år efter avslutad
behandling.
Öka informationen och marknadsföringen
mot medlemskommuner och externa
köpare. Minst fem större
informationstillfällen/marknadsföringstillfällen
per år.

Utfall delår
Prognosen för helåret är god.
Uppföljning görs en gång per år i
samband med årsredovisningen.

Att genomföra kvalitetsmätning genom att
erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att besvara en
IT-baserad enkät med frågeställningar som
mäter hur nöjd patienten är med
behandlingens olika delar. Att det samlade
resultatet från kvalitetsmätningen skall
uppgå till minst 75 % av enkätens
maxpoäng.

Målet är uppnått och prognosen för
helåret är god.
Vid delåret upplevde sig 92,8% av
patienterna nöjda med behandlingen.

Minska andelen patienter som avbryter
behandlingen.

Målet är delvis uppnått.
Antalet avbrott har uppgått till 50% (67
st) jämfört med 39% (52 st) avbrott
motsvarande tid 2020. Majoriteten
avbryter under introduktionen.
Målet är uppnått.
En samordnare har deltagit i
traumautbildning.
Sjuksköterskorna utbildning hypertoni.
En rådgivare har fått DOK kompetens

Penneo dokumentnyckel: ZAD0B-8ZEVT-7VEV8-YWLTD-ANUEH-BTIUB

Öka kompetensen hos vårdgivande
personal.

Målet är delvis uppnått men prognosen
för helåret är god.
Beskrivning av åtgärd finns.

Familjerådgivningen
Verksamhetsmål
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i
kontakten med familjerådgivningen.

Utfall delår
Uppföljning av verksamhetsmålen sker
i årsredovisningen

Fortsatt samverkan med mödravård samt
familje- och barnavårdscentraler.

Målet är delvis uppnått.
Resultatet för delåret har påverkats av
att samverkanspartnerna har ställt in
gemensamma fysiska träffar på grund
av Covid-19
Målet är delvis uppnått.
Familjerådgivare har vid flera tillfällen
under delåret medverkat i lokalpress
och radiointervjuer i lokalradion.

Få fler med relationsproblem att ta en tidig
kontakt för rådgivning.

Det finns tre inriktningsmål och fyra miljömål för år 2021–2023. Uppföljning av samtliga
inriktningsmål och miljömål följs upp i samband med årsredovisningen.
7
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För verksamheterna Vårnäs behandlingshem och Familjerådgivningen finns totalt 8
verksamhetsmål.
Två verksamhetsmål är uppfyllda
Fyra verksamhetsmål är delvis uppfyllda
Noll verksamhetsmål är ej uppfyllda
Två verksamhetsmål följs upp i samband med årsredovisningen

Bedömning
Vi instämmer i Vårdförbundets Sörmlands bedömning att det bedrivits en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet under perioden, trots utmaningarna efter pandemin. Flertalet av
verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. För mål som endast uppnåtts
delvis redovisas dock inte vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa måluppfyllelse vid
årsbokslut. Exempelvis konstateras endast att det under 2021 varit en högre andel patienter
som avbrutits sin behandling än under 2020. Målet är alltså inte uppfyllt för perioden men
bedöms som delvis uppfyllt i förvaltningsberättelsen. Det redovisas inte några aktiviteter som
syftar till att minska andelen avbrott från behandling. Samma notering gjordes i revisorernas
granskningsrapport av delårsbokslutet 2020. Vissa mål som endast är delvis uppfyllda kan
delvis förklaras av effekter till pandemin. Exempelvis har vissa aktiviteter och träffar ställts in,
det har även påverkat måluppfyllelsen.
Resultatmålen för verksamheterna som presenteras i förvaltningsberättelsen liknar till stor del
de resultatmålen som användes under verksamhetsåret 2020. Vi vill uppmärksamma att
resultatmålen som används bör uppdateras kontinuerligt när verksamheten når
måluppfyllelsen år efter år. Om exempelvis resultatmålet ”Minst 80% av klienterna ska
vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen” kontinuerligt uppnås bör förbundet överväga
att höja sin målbild till exempelvis 90%. Resultatmålen ska främja verksamhetsutveckling och
motivera förbättring inom förbundet.
Till skillnad från delårsrapporten under 2020 innehåller delårsrapporten från 2021 en
sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen och de finansiella målen,
vilket vi bedömer som positivt. Vi noterar även att ett flertal av resultatmålen numera följs upp
även vid delårsrapporten och inte endast i samband med årsredovisningen.

Katrineholm datum vilken framgår av digital signering

Johanna Eklöf
Uppdragsansvarig
Auktoriserad revisor

Jenny Salomonsson
Auktoriserad revisor
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2021-10-26

För kännedom till
Kommunstyrelsen samt socialnämnd eller
motsvarande i
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker

Delårsrapport för perioden 2021-01 - - 08 - Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har vid sammanträde 2021-10-26 godkänt
bifogade delårsrapport för perioden Uanuari - augusti) 2021 för överlämnande till
respektive kommunstyrelse och socialnämnd eller motsvarande i våra medlemskommuner.
Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1
januari 2021 till och med 31 augusti 2021. Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den
löpande uppföljningen av Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi. I
delårsrapporten 2021 har strukturen på delårsrapporten setts över utifrån aktuella
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del
förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.
Förbundets delårsresultat är positivt med 1,6 Mkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: 879 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 752 tkr
Det sammanlagda överskottet för Vårnäs behandlingshem uppgår till 925 tkr för
perioden. Familjerådgivningen visar för perioden överskott med 706 tkr. En stor
anledning till det positiva ekonomiska utfallet för verksamheten är orealiserade vinster
och att arbetsgivaren har fatt ersättning från staten för sjuklönekostnader samt
ersättning från arbetsförmedlingen.
Primärbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från externa placerare ligger under
budget, periodens utfall är 1,2 patienter per vårddygn, vilket är högre jämför med samma
period 2020. Planeringstalet i budgeten är 3,0 patienter per vårddygn.
Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen för män och kvinnor uppgår till
2,86 patienter per vårddygn för delårsperioden, vilket är lägre jämfört med samma
period 2020. Planeringstalet i budgeten är 6,0 per vårddygn.
För helåret 2021 är den nuvarande bedömningen att balanskravsresultatet blir
positivt för förbundet med ca 807 tkr vilket överstiger det finansiella målet om ett
positivt resultat om minst 1 %.
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VårdfOrbundets ekonomiska ställning vilar på en fortsatt stabil grund och det egna
kapitalet bedöms vid årsskiftet uppnå det finansiella målet om en lägsta nivå på
ca I l mkr.

Förbundet verkar för att ytterligare stärka samverkan med Er som förbundsägare och
medlemmar och ser med stor tillförsikt fram mot att vi tillsammans fortsätter att forma och
utveckla verksamheten nu och in i framtiden.

För Vårdförbundet Sörmland

qd:~
Ordförande i
Förbundsdirektionen

/ Pia Carlsson
Förbundschef
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-22

177
(xx)

Kf §

KS 2021/408
KS 2021/563

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx (SD) till ersättande röstombud till stämman för
Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund efter Roger Larsson (M).
2. Kommunfullmäktige utser xx (SD) till ersättare i Viadidaktnämnden efter Ulrika
Grave (SD).
Sammanfattning av ärendet

Roger Larsson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättande röstombud till stämman för Nyköpingåarnas
vattenvårdsförbund.
Ulrika Grave (SD) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Viadidaktnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-06-17
Begäran om entledigande 2021-09-21
Beslutet skickas till
Berörda
Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund
Viadidaktnämnden
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021 -06-21

108
(109)

Kf § 67

KS 2021/321
KS 2021/395
KS 2021/408

Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige entledigar Britt-Marie Johansson (V) från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Persson (S) som röstombud till stämman för
Nyköpingsåarnas Vattenvårds förbund.
3. Kommunfullmäktige entledigar Roger Larsson (M) som ersättare i styrelsen får
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsfårbund samt som ersättande röstombud till stämman
för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Britt-Marie Johansson (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Håkan Persson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som röstombud till stämman för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsfårbund.
Roger Larsson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i styrelsen för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsfårbund samt som
ersättande röstombud till stämman får Nyköpingsåarnas Vattenvårdsfårbund.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-05- 17
Begäran om entledigande 2021-06-14
Begäran om entledigande 2021-06-17

Beslutet skickas till
Berörda
Länsstyrelsen
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Förtroendemannaregistret
HR

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21

59
(109)

Tid och plats
Måndagen den 21 juni 2021 , kl. 14.00-20:05, kommunhuset, Hjälmaren i Vingåker och digitalt
via Teams.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Jörgen Larsson, l:e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S) §§ 38-57
Anna Ateg (S)
Therese Palm (S)
Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Olle Olsson (S)
Monica Granström (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Erika Rask (S)
Kaisa Komulainen Nilsson (S) §§ 58-67
Ulrika Grave (SO)
Per-Erik Eriksson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO) §§ 38-58
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M) §§ 38- 56
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Bertil Kristoffersson (C)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (MP)
Anders Lundström (Vvtl)
Irene Sandqvist (-)
Christer Nodernar (-) §§ 57-67

Kaisa Komulainen-Nilsson (S) §§ 38-57
Roger Larsson (M) §§ 57-67
Robert Skoglund (S) §§ 65 -67
Christer Nodernar (-) §§ 38-56
Aziz Jaali (S) §§ 58-67
Inger Lindfors (S)
Pierre Andersson (S)
Marika Björkdal (M) §§ 38-5 7
Elizabeth Gillerstrand (C)
Lola Östlund (MP)
Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Emma Bergström, sekreterare 2
Elin Höghielm, ekonomichef §§ 64-65
Stefan Carpman, Sörmland Vatten § 52
Fredrich Gatzen, förslagsställare § 41

Deltog på distans:
Samtliga ledamöter deltog digitalt. Presidiet deltog digitalt på Abrogården.
Paragrafer

38-67

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Härmed begär jag att bli entledigad från mina uppdrag i Nyköpingsåns
Vattenvårdsförbund.
Mina uppdrag är Ledamot i styrelsen (Kf §167) samt ombud till möten (Kf
§166) bägge uppdragen avser uppdrag som ersättare.

Vingåker 2021-06-17

Roger Larsson
Moderaterna
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21

60
(109)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-21

Datum för anslagsuppsättande

2021 -06-28

Datum för anslagsnedtagande

2021-07-20

:::::~:~i:Plats för protokollet ... ~' ... ..................
Namnförtydligande

Anna Olsson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

147
(148)

KS 2021/507
KS 2021/563
KS 2021/578

Kf § 94

Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Marie Eriksson (SO) från uppdraget som
ledamot i Viadidaktnämnden, ersättare i socialnämnden och ersättande ombud till
stämman för Sörmland Turistutveckling AB.
2. Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Grave (SO) från uppdraget som ersättare i
Viadidaktnämnden.
3. Kommunfullmäktige entledigar Inger Lindfors (S) från sitt uppdrag som
nämndeman i Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Ann-Marie Eriksson (SO) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Viadidaktnämnden, ersättare i socialnämnden och ersättande
ombud till stämman för Sörmland Turistutveckling AB.
Ulrika Grave (SO) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Viadidaktnämnden.
Inger Lindfors (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som nämndeman i Nyköpings tingsrätt.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-08-20
Begäran om entledigande 2021-09-21
Begäran om entledigande 2021-09-30

Beslutet skickas till
Berörda
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Nyköpings Tingsrätt
Sörmland Turistutveckling AB
Förtroendemannaregistret

HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2021 -10-25

135
(148)

Tid och plats
Måndagen den 25 oktober 2021, kl. 14.00-17:20, Abrogården, stora salen i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caroline Helmersson Olsson (S), ordf.
Jörgen Larsson (S), l:e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Aziz Jaali (S)
Therese Palm (S)
Olle Olsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Erika Rask (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ulrika Grave (SO)
. Lars-Göran Karlsson (SO)
Per-Erik Eriksson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M) §§ 86- 89
Christer Nodernar (-) §§ 90-95
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Davidsson (C)
Bertil Kristoffersson (C)
Tiina Rokka (V)
Leif Svensson (V)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (MP)
Anders Lundström (Vvtl)
Irene Sandqvist (-)

Paragrafer

86- 95

Datum för justering

2021-11-01

Sekreterare

Jonathan Andersson (S)
Inger Lindfors (S)
Pierre Andersson (S)
Christer Nodernar (-) §§ 86-89
Marika Björkdal (M)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Lola Östlund (MP)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef § 89
Susanna Oom Samuelsson,
näringslivsansvarig § 90
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Ordförande
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Justerande

c~~~~
Robert Skoglund
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Fredrik Andersson
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

136
(148)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021 - 10-25

Datum för anslagsuppsättande

2021-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2021 -11 -25

Förvaringsplats för protokollet

~~~n7ök~~dligande

~unhuset

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

i Vingåker

· A~~~~ ... ... ........... .

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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