vingaker.se

1 (2)

Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 7 februari 2022, kl. 14.00

Plats:

Åbrogården, stora salen/ Via Teams

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Ärenden

Föredragande

1. Begäran om borttagande av partibeteckning
2. Interpellation ställd till barn-och utbildningsnämndens ordförande
och svar
3. Interpellation ställd till socialnämndens ordförande och svar
4. Inkomna medborgarförslag
5. Inkomna motioner
6. Svar på motion angående statsbidrag för att åtgärda rasrisken i ån
7. Revidering av kommunal utvecklings-och serviceplan för
Vingåkersbygden
8. Revidering ägardirektiv för fastighetsbolagen
9. Handlingsplan förorenade områden
10. Ny förskola i norra delen av centralorten
11. Information händelse av investering överstigande 5 mkr – Kvarteret
Smeden
12. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
13. Policy för fordon
14. Redovisning ej besvarade medborgarförslag
15. Redovisning ej besvarade motioner
Inkomna ärenden och delgivningar
16. Delgivningar
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17. Begäran om entlediganden
Valärenden
18. Fyllnadsval

Välkommen!
Caroline Helmersson Olsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare
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Sammanträdesdatum
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Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx och xx till justerare, tillika rösträknare. Justeringen
sker xx februari november kl. xx:xx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2021/725

Begäran om att partibeteckningen ska tas bort
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Tommy Björkdals (M) begäran om att
partibeteckningen ska tas bort.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Björkdal (M) har inkommit med en begäran om borttagning av
partibeteckningen till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran 2021-12-14
Skickas till
Berörda
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Gemensamma överförmyndarnämnden
Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Page 1 of 1

-----Ursprungligt meddelande----Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
Skickat: den 14 december 2021 14:45
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Politiska uppdrag mm.
Hej.
Jag önskar att min politiska beteckning (M) tas bort, samt att jag begär
entledigande från mina uppdrag som ersättare i socialnämnden och
kommunstyrelsen.
Räknar med att detta kan ske i samband med kommunfullmäktige 7/2 2022.
Med vänlig hälsning, Tommy Björkdal.
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KS 2022/13

Interpellation om hemspråksundervisning
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) ställer en interpellation till ordförande för barn-och
utbildningsnämnden, Ing-Mari Frössevi (C) angående hemspråksundervisning.
”Sverigedemokraterna har inga synpunkter på att eleverna studerar vårdnadshavarens
modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock av kostnadsskäl nedprioritera
kommunalt finansierat modersmålsundervisning inom ramen för vad vår lag säger i
detta ämne.
Sverigedemokraterna har följande frågor:
1. Erbjuds ensamkommande som är placerade i familjehem
modersmålsundervisning även om inte kraven på att en
vårdnadshavare skall tala modersmål samt att språket talas i hemmet
uppfylls?
2. Utförs språktest för eleven innan modersmål erbjuds i det aktuella
språket?
3. Förekommer modersmålsundervisning i förskoleklass, fritids eller i
vuxenutbildningar?
4. Finns det ett slutdatum för att söka modersmål för kommande termin?
5. Bedrivs modersmålsundervisning efter ordinarie skoltid?
6. Har man sett över möjligheterna till digital undervisning?
7. Förekommer det att olika språk slås samman till en gemensam lektion?
8. Gör man undantag på kravet att minst fem sökande, för att kommunen ska erbjuda
modersmål på sökt språk?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2022-01-05
Interpellationssvar 2022-01-26
Skickas till
Berörda
Frågeställaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation.
Bou ordförande Ing-Marie Frösevi.
BOll

MODERSMÅLSUNDERVISNING.
MODERSMALSUNDERVISNING.
I,

Sverigedemokraterna har inga synpunkter på att eleverna studerar
vårdnadshavarens modersmål utanför ordinarie skoltid. Vill vill dock av
kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierat modersmålsundervisning
inom ramen för vad vår lag säger i detta ämne.
Sverigedemokraterna har följande frågor.

Erbjuds ensamkommande som är placerade i familjehem
modersmålsundervisning även om inte kraven på att en
vårdnadshavare skall tala modermålet samt att språket talas i hemmet
uppfylls?
1.

2.

för eleven innan modermål erbjuds i det aktuella
Utförs språktest för
språket?

3.

Förekommer modermåls undervisning i förskoleklass, fritids eller i
vuxenutbildningar?

4.

Finns det ett slutdatum för att söka modersmål för kommande
termin?

5.

Bedrivs modermåls undervisning efter ordinarie skoltid?

6.

Har man sett över möjligheterna till digital undervisning?

7.

Förekommer det att olika språk slås samman till en gemensam
lektion?
Gör man undantag på kravet att minst fem sökande, för att-

8.

8

.

kommunen ska erbjuda modermål på sökt språk?
språk ?

I,

SD- Vingåker.
Lars-Göran Karlsson SD-Vingåker.
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Svar på interpellation om
modersmålsundervisningen
Lars-Göran Karlsson, Sverigedemokraterna, har till undertecknad inlämnat en
interpellation om modersmålsundervisningen
Svar generellt:

Enligt forskning om modersmålets betydelse så har förstaspråket betydelse
för en individs identitet, begreppsutveckling och utveckling av andra språk.
Elever som deltar i modersmålsundervisning är tryggare och lär sig
svenska bättre.
Svar på frågorna:
1. Erbjuds ensamkommande, som är placerade i familjehem,
modersmålsundervisning även om inte kraven på att en
vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket talas i
hemmet uppfylls?
Tidigare har familjehemsplacerade elever erbjudits att delta i
modersmålsundervisningen, under förutsättning att det finns minst 5
elever sammanlagt i kommunen som önskar
modersmålsundervisning i det språket.
2. Utförs språktest för eleven innan modersmål erbjuds i det aktuella
språket?
Nej, inget språktest utförs utan utgångspunkt är vårdnadshavarens
uppgifter när de fyller i ansökningsblanketten.
3. Förekommer modersmålsundervisning i förskoleklass, fritids eller i
vuxenutbildningar?
Modersmålsundervisning erbjuds till elever som går i förskoleklass.
Eftersom modersmålsundervisning ligger utanför schemaramen sker
undervisningen efter att de ordinarie lektionerna har slutat, vilket för
vissa elever innebär att de deltar i undervisningen på fritidstiden.
Vingåker har inte vuxenutbildning. (Enligt Viadidakts kurskatalog
kan man söka modersmål)

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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4. Finns det ett slutdatum för att söka modersmål för kommande termin?
Det finns inget slutdatum. De flesta eleverna deltar i
modersmålsundervisningen från terminsstart, men nyinflyttade
elever kan påbörja modersmålsundervisningen i samband med att de
börjar i skolan.
5. Bedrivs modersmålsundervisning efter ordinarie skoltid?
Ja, modersmålsundervisningen ligger utanför schemaramen.

6. Har man sett över möjligheterna till digital undervisning?
I årskurserna 7-9 har eleverna fått digital undervisning när övriga
lektioner har varit digitala. I övrigt har modersmålsundervisningen
hållits på plats.
7. Förekommer det att olika språk slås samman till en gemensam lektion?
Nej
8. Gör man undantag på kravet att minst fem sökande, för att
kommunen ska erbjuda modersmål på sökt språk ?
Ja, när det gäller minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani
chib, samiska), då är vi enligt skollagen skyldiga att undervisning
sker om önskemål finns även om det enbart är 1 elev.

Vingåker 2022-01-26
Ing-Mari Frössevi (C)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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Interpellation om bemanning inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) ställer en interpellation till ordförande för socialnämnden
angående bemanningen inom äldreomsorgen under pandemin.
” Pandemin har inneburit stora påfrestningar för regionen och kommunerna. Pandemin
har orsakat stora påfrestningar för vård och omsorgsverksamhet i kommunen.
Våra äldre är de som drabbats hårdast av pandemin, personal kämpade på så gott dom
kunde och med dom förutsättningar som fanns. Men många överlevde inte av sviterna
av covid-19.
Sjukfrånvaron bland personal har varit hög, och både personal och brukare har
drabbats av detta.
Det har på nationell nivå och riksdag påtalas stora brister, gällande
kompetens i äldreomsorgen. Inspektionen IVO konstaterade brister i den
medicinska vården och behandlingen av brukare på särskilda boenden
under och pågående pandemi.
Ansvaret att ge en likvärdig vård blev under den svåraste perioden av
pandemin till ett misslyckande för personal och brukare.
Det kan vara medicinska utrustningen, basala hygienen och bemötandet av
våra äldre. Vi har inte kommit till pandemins slut ännu. Därför är det
mycket viktigt att vi tar lärdom av vårt misslyckande och höjer kompetens
och säkerhet för att höja kvalitet i vården.
Sverige demokraterna ser detta som en självklarhet även i en pandemi.
Att vi ska kunna ge brukare dom äldre den vård och omsorg dom är i
behov av.
Vad kommer Du som ordförande att göra för att det ska finnas tillräckligt
med personal inom denna enhet?
På vilket sätt kommer Du agera för att det ska finnas tillräckligt med
skyddskläder, skyddsmaterial. Att det finns kompetens personal for att
kunna utföra detta. Att den basala hygienen upprätthålls?
På vilket sätt kommer Du att arbeta för att minska den ensamhet och
psykiska stress som pandemin medfört hos de äldre i kommunen.
Är det något som Du anser att ni kunnat gjort annorlunda som kan vara en
lära då vår pandemi fortfarande skapar oro. Att det fattas personal dagligen och många
olika vikarier som skapar oro i brukarnas och personalen miljö.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Interpellation 2022-01-05
Svar på interpellation 2022-01-25
Skickas till
Berörda
Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION.
Till ordförande Robert Skoglund i socialnämnden.
Pandemin har inneburit stora påfrestningar för regionen och kommunerna.
kommunerna.
Pandemin har orsakat stora påfrestningar för vård och omsorgsverksamhet
i kommunen.
Våra äldre är de som drabbats hårdast av pandemin, personal kämpade på
så gott dom kunde och med dom förutsättningar som fanns. Men många
överlevde inte av sviterna av covid 19.
Sjukfrånvaron bland personal har varit hög, och både personal och brukare
har drabbats av detta.
detta.
Det har på nationell nivå och riksdag påtalas stora brister, gällande
kompetens i äldreomsorgen. Inspektionen IVO konstaterade brister i den
medicinska vården och behandlingen av brukare på särskilda boenden
under och pågående pandemi.
pandemi.
Ansvaret att ge en likvärdig vård blev under den svåraste periodenav
perioden·av
pandemin till ett misslyckande för personal och brukare.
Det kan vara medicinska utrustningen, basala hygienen och bemötandet av
ör är det
våra äldre. Vi har inte kommit till pandemins slut ännu. Därf
Därför
mycket viktigt att vi tar lärdom av vårt misslyckande och höjer kompetens
och säkerhet för att höja kvalitet i vården.
Sverige demokraterna ser detta som en självklarhet även i en pandemi.
Att vi ska kunna ge brukare dom äldre den vård och omsorg dom är i
behov av.

Vad kommer Du som ordförande att göra för att det ska finnas tillräckligt
med personal inom denna enhet ?
·.
14

På vilket sätt kommer
komm er Du agera för att det ska finnas tillräckligt med
skyddskläder, skyddsmaterial. Att det finns kompetens personal for att
kunna utföra detta.
detta . Att den basala hygienen upprätthålls?
upprätthålls ?
På vilket sätt kommer
komm er Du att arbeta för att minska den ensamhet och
psykiska stress som pandemin medfört hos de äldre i kommunen.
Är det något som Du anser att ni kunnat gjort annorlunda som kan vara en
lära då vår pandemi fortfarande skapar oro.
Att det fattas personal dagligen och många olika vikarier som skapar oro i
brukarnas och personalen milj
ö.
miljö.
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Lars-Göra/
lsson SD VIngåker.
Lars-Göra/Ka:
Ka:lsson
Vingåker.
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Interpellationssvar till SD
2022-01-05

Vi lever fortfarande i en pandemi som påverkar oss på många olika sätt. Det vi inte visste då när den
bröt ut har vi idag lärt oss. Vi vet hur vi skall jobba. Vi vet hur smittan överförs. Vi vet vikten av att
använda skyddsmaterial. Vi vet hur viktig den basala hygienen är. Kunskapen hade vi inte till fullo i
början, den har vi idag.
För att våra verksamheter skall fungera behöver vi ha personal. Vi behöver välutbildad och kunnig
personal. Det är idag en utmaning, inte bara för oss utan hela landet. Trots våra utmaningar har vi
personal idag för att kunna bedriva en god vård och omsorg. Men vi behöver hela tiden vara alerta
för att få våra ungdomar att välja vården vid gymnasieval. Vi erbjuder flera olika utbildningar för att
vidareutbilda sig. Vi vill att de delade turerna inom omsorgen skall tas bort. Där vi satt ett mål att
dessa skall vara borta till 2025. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Då måste vi satsa på
personalen och ha bra scheman. Trots alla dessa svårigheter så har vår personal gjort och gör ett
fantastiskt bra arbete. Ibland känns det som om man gör det omöjliga.
När det gäller skyddsmaterial så har vi lärt oss att vi måste ha ett större eget lager. Sen har även
regionen större och bättre lager. Detta har vi idag.
Det moderna samhälle vi lever i idag är fantastiskt på många sätt. Många lever ett gott liv som blir
allt längre för varje generation. Tyvärr finns det även baksidor på det sätt vi lever i idag. Människor
hamnar i frivillig eller ofrivillig ensamhet. Ett gissel i vårt så högteknologiska samhälle. Det är inte
bara äldre som känner sig ensamma, även yngre personer gör det också.
För att minska ensamheten bland våra äldre så är aktiviteter väldigt bra. Bor man på ett särskilt
boende så skall man aktiveras utifrån sin individuella handlingsplan. Bor man kvar hemma så är
daglig verksamhet en mycket uppskattad verksamhet. Sen stödjer kommunen
pensionärsorganisationerna ekonomiskt för att de skall aktivera sina medlemmar. Vilket dom gör
förtjänstfullt. En meningsfull vardag med aktiviteter som minskar stress och ensamhet.
Att minska oron och stressen kring pandemin är inte lätt. Men jag tror på att vi skall vara så öppna
som möjligt med information och det aktuella läget.

Robert Skoglund (S)
Ordförande socialnämnden
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KS 2021/691

Medborgarförslag om att fördela förskoleklasser jämt
mellan pojkar och flickor
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till barn-och
utbildningsnämnden för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
”Vid placeringar av barn på förskolor i centrala Vingåker bör kommunen titta på
förskolorna och deras avdelningar så att det blir jämnt fördelat med flickor och
pojkar.
Det är en förutsättning för oss pedagoger att ha en bra sammansatt grupp,
storleksmässigt och utefter kön. För att kunna utbilda i social kompetens.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-11-29
Skickas till
Barn-och utbildningsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Vem kan lämna ett medborgarjörslag?
medborgarförslag?
Alla
lkbokförda i Vingåkers kommun har rätt att lämna in
Alla som är fo
folkbokförda
in förslag
förslag.. Även barn och ungdomar har
denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar,
sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?
Du kan skicka eller lämna förs
laget till Vingåkers kommun, Kommunledn
ingsförvaltningen, 64380
förslaget
Kommunledningsförvaltningen,
643 80 Vingåker.
Vingåker.
Besöksadress:
Besöksadress: Kommunhuset, Parkvägen 8, Vingåker. Det går också bra att skicka ditt medborgarförslag med
e-post.

Vad händer sedan med medborgarjörslaget?
medborgarförslaget?
Ditt medborgarförslag anmäls vid Kommunfullmäktiges sammanträde (det ska ha kommit in senast 12 dagar
före sammanträdet). Sedan skickas
skickas förslaget till den nämnd som har hand om sådana frågor som ditt förslag
lutar om förslaget ell
er skickar tillbaka det till Kommunfullmäktige för
handlar om. Nämnden utreder och bes
beslutar
eller
beslut
beslut..
Kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut senast inom ett år efter förslaget anmälts vid
Kommunfu
ll mäktiges sammanträde. Du har rätt att yttra dig om ditt medborgarförslag vid sammanträdet när
Kommunfullmäktiges
bes
lut tas.
tas_ Information om det kommer separat.
beslut

Har du några frågor?
Kontakta gärna kommunledningsförvaltning
kommunstyrelsen@vingaker.se

0151- 19100
191 00

Vingåkers
Vingåkers kommun
64380
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen
B
Parkvägen 8

Växel 0151-19
0151-1911 00
E-posl
uJ1(iilvingaker.se
E·posl kornm
kun,nunriilvingaker.se
Bankgiro 624~8371
624-8371
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Instruktioner
Vad kan ett medborgarjörslag
medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det
kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.
Vad kan ett medborgar!örslag
medborgarförslag inte handla om?
rfattning. Det får
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan fö
författning.
.ex. beviljande av bygglov eller
inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, tt.ex.
socia
lbidrag.
socialbidrag.
Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det
• vara skriftligt
lefonnummer til
• vara försett med namn, adress, e-post och te
telefonnummer
tilll den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas aven
av en eller flera kommuninvånare
lning till
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta stäl
ställning
88

inte handla om mer än en sak per förslag.
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Till föräldrarna!
• Vi påminner alla föräldrar att det är hemma man lär alla barnen de
magiska orden: god dag, snälla, var så god, förlåt mej och tack.

• Det är också hemma man lär dem att vara hederliga, inte ljuga, att
komma i tid, vara flitiga, vara solidariska och att respektera sina
vänner, de som är äldre och alla lärare.

• Hemma lär man sig också att vara renlig, att inte prata med munnen
full och att inte slänga skräp på golvet eller på marken.

• Det är fortfarande hemma man lär sig vara organiserad, ta god hand
om sina ägodelar och inte röra andras.

• Social kompetens behöver man för att kunna umgås med andra
människor, det är inget man föds med utan man lär sig av sin
omgivning.
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Medborgarförslag om Medborgarförslag om att personal
från förskolan ska vara med inom mödravården och BVC
för att förbättra barns språkkunskaper
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till barn-och
utbildningsnämnden för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
”Vi personal inom förskolan bör finnas närvarande på mödravården och BVC för att
stötta och synliggöra för föräldrar hur betydelsefullt det är att prata med sina små
barn då de lär sig innan de har språket.
På grund av att barn idag har ett mycket sämre språk och ordförståelse samt svårt
med sammanhang i vardagen behöver föräldrar få en förståelse för att barn lär och
tar till sig språket tidigt
Sedan tillsammans med förskolan utvecklar barnen sitt språk ytterligare”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-11-29
Skickas till
Barn-och utbildningsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Vem kan lämna ett medborgarförslag
medborgarfärs/ag??
Alla som är folkbokförda i Vingåkers kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har
Föreningar,
denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Fören
ingar,
medborgarförslag.
ag.
sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförsl

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?
80 Vingåker.
Du kan skicka eller lämna förslaget till Vingåkers kommun, Kommunledningsförvaltningen, 643
64380
Vingåker ,

Besöksadress: Kommunhuset, Parkvägen 8, Vingåker.
Vingåker. Det går också bra att skicka ditt medborgarförslag med
e-post.

Vad händer sedan med medborgarförslaget?
Ditt medborgarförslag anmäls vid Kommunfullmäktiges sammanträde (det ska ha kommit in senast 12
12 dagar
före sammanträdet). Sedan skickas förslaget till den nämnd som
som har hand om sådana frågor som ditt förslag
försla g
handlar om. Nämnden utreder och beslutar om förslaget eller skickar tillbaka det till Kpmmunfullmäktige för
beslut.
Kommunfullmäktige eller nämnd
nämnd ska fatta beslut senast inom
inom ett
ett år efter förslaget anmälts vid
Kommunfullmäktiges sammanträde. Du har rätt att
att yttra dig om
om ditt
ditt medborgarförslag vid sammanträdet när
beslut tas. Information
separat.
Information om
om det kommer separat.

Har du några frågor?
Kontakta gärna
gärna kommunledningsförvaltning
kommunstyrelsen@vingaker.se
kommunstyrelsen@vingaker.se

0151- 191
00
19100

Vingåkers
Vingåkers kommun
kommun
643
80 Vingåker
64380
Vingåker
I3esöksadress
Besöksadress
Parkvägen
Parkvägen 88

Växel
Växel 0151-19100
0151·191 00
E-posl
E-posl kc,rninun(ivving;lk~i_,.s_e
k(jITII'lUn[(vv i ng;)y. ~J:..2
Bankgiro
Bankgiro 624-8371
624·8371
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Beskriv och motivera ditt förslag
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Instruktioner

Vad kan ett medborgarförslag
medborgarfärs/ag handla om?
Ett medb()rgarförslag
ri g för. Det
medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansva
ansvarig
kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempe
lvis förskola och skola
exempelvis
skola..

Vad kan ett medborgarförslag
medborgarfärs/ag inte handla om?
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan fö
rfattning. Det får
författning.
.ex. beviljande av bygglov eller
inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, tt.ex.
socialbidrag,
socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det
• vara skriftligt
• vara försett med namn, adress, e-post och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas aven
av en eller flera kommuninvånare
ill
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning ttill

handla om mer än en sak per förslag.
~8_iinte
n_te_h_a_
n_dl_a_o_m_m_e_r_än__en_s_a_k_p_er_f_ör_s_la_g._________________________________~
9
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Det finns fem teoretiska termer om språkinlärningsprocessen som språkinlärningsforskarna är
inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling. (a, a s.58)
överens om, de är: inlärare,
Jag ska försöka tolka dessa termer så man kan förstå att det här är betydelsefullt för våra små
barn, redan innan de har språket.

• Inlärare de personer som finns nära barnet, mamma, pappa, syskon, mor och farföräldrar
samt vänner och bekanta.
bekanta.
• Omgivning den språkliga omgivningen spelar en aktiv roll när barnet bygger upp sin
språkkunskap. Språkutvecklingen drivs framåt av kommunikativa behov, barn vill bli
förstådda och förstå situationen de är i. Men utvecklingen består inte bara av att barnet lär sig
fler ord utan gamla ord och konstruktioner börjar användas på delvis nya sätt samt få ny
betydelse.
• Samspel handlar mycket om social kompetens, att man har förmågan till att se hur en annan
ven i samspel med en annan person kunna
kUlma stå tillbaka och lyssna samt kunna
kUlli1a
person mår. Ä
Även
tala för sin egen åsikt. Kunna
KUlli1a tolka och försrå det sammanhang man befinner
befitmer sig i just då.
• Språk kunna uttrycka sig så andra förstår samt kunna förstå andra människor när man
kommunicerar. Att man har ett bra språk stärker självförtroendet man vågar fråga när man inte
vet även ifrågasätta när man tycker något är fel.
fe1. Man vågar ge sig in i dialog med andra
människor och kan ge talutrymme
tal utrymme till andra som man kommunicerar med.
med.
• Utveckling att man ger barnen utmaningar och stimulans i deras språkande samt synliggör
barnen så de förstår att det är de sjäva som gör att de har lär sig.
lärandet för bamen
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Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
”Har under en ganska lång tid sett utvecklingen av både klimatförändringar och
omställning till användandet av förnyelsebar energianvändning.
Som jag ser det har vi trots fantastiska förutsättningar inte kommit så långt i det
arbetet i vår underbara kommun. Vi har ett kraftbolag i kommunen som äger
vattenkraft och borde/ har solcellsparker? Reklamvärdet vore ovärderligt om vi
kunde erbjuda laddplatser i vår kommun som drivs av egen förnyelsebar energi.
Slottet har EN ickefungerande stolpe (2 laddplatser) där borde det stå minst 10
stolpar.
Vid sporthallen finns 2 stolpar (4 laddplatser) vid turneringar mm borde det vara
minst 10 stolpar, bara att titta hur många elbilar det är vid olika arrangemang som
turneringar mm. I Högsjö borde kommunen samarbeta med Voith/personalstiftelsen
för att sätta upp laddstolpar vid badplatsen och hyreshusen och vid IP/folketshus.
Österåker, marmorbyn och Läppe borde också ha kommunala stolpar liksom
kalkbrottsutsikten och alla badplatser. Badhuset är ytterligare ett ställe.
Vid återvinningsstationen i Vik kanske det borde finnas snabbladdare då elbilar drar
mycket med släpvagn.
Anmärkningsvärt är att i Läppe vid AutoMat finns det en DC laddare (så kallad
snabbladdare) men vi i Kommunen har bara AC laddare tre st 11kw stolpar (så kallad
destinationsladdare) och en 1 3kw laddare 2 uttag vid outletbutikerna.
Självklart så ska inte elen vara gratis om det går att ta betalt på ett lätt sätt.
Så direktivet till kommunen och kommunens egna bolag borde vara att vid varje
renovering/nybyggnad installera/underlätta installation av laddplatser för
hybridfordon och rena elfordon. Vara behjälpliga till privata näringslivet så vid
bygglov mm öka incitamenten för att installera laddpunkter.
Ha en mer direkt kontakt med elnätbolaget Vattenfall så när en grävmaskin används
någonstans i kommunen kolla upp så infrastrukturen kan förstärkas.
Dessutom borde mycket mer kommunala solceller sättas upp överallt och kommunen
borde göra reklam för sin gröna energi. Vi borde vilja få hit grön turism som
dessutom kan göra reklam för kommunen och näringslivet gratis när dom åker hem.
Kanske kan nyinflyttade som har Bil med sladd få x antal kWh i klimat välkomstpremie
även redan boende/kommunanställda som skaffar elbil förstås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Klimatet kommer bli den enda fråga oavsett framöver vare vi vill eller inte. Utan ett
klimat vi kan leva i spelar inte kommunens områden någon roll. Då borde Vingåker
vara först och bäst förbereda i vårt område.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-01-13
Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag. Laddplatser för fordon.
Hej
Har under en ganska lång tid sett utvecklingen av både klimatförändringar och omställning till
användandet av förnyelsebar energiandvändning.
Som jag ser det har vi trots fantastiska förutsättningar inte kommit så långt i det arbetet i vår
underbara kommun.
Vi har ett kraftbolag i kommunen som äger vattenkraft och borde/ har solcellsparker ?
Reklamvärdet vore ovärderligt om vi kunde erbjuda laddplatser i vår kommun som drivs av egen
förnyelsebar energi.
Slottet har EN ickefungerande stolpe (2 laddplatser) där borde det stå minst 10 stolpar.
Vid sporthallen finns 2 stolpar (4 laddplatser) vid turneringar mm borde det vara minst 10 stolpar,
bara att titta hur många elbilar det är vid olika arrangemang som turneringar mm.
I Högsjö borde kommunen samarbeta med Voith/personalstiftelsen för att sätta upp laddstolpar vid
badplatsen och hyreshusen och vid IP/folketshus.
Österåker, marmorbyn och Läppe borde också ha kommunala stolpar liksom kalkbrottsutsikten och
alla badplatser. Badhuset är ytterligare ett ställe.
Vid återvinningsstationen i Vik kanske det borde finnas snabbladdare då elbilar drar mycket med
släpvagn.
Anmärkningsvärt är att i Läppe vid AutoMat finns det en DC laddare (så kallad snabbladdare)men vi i
Kommunen har bara AC laddare tre st 11kw stolpar (så kallad destinationsladdare ) och en 1 3kw
laddare 2 uttag vid outletbutikerna.
Självklart så ska inte elen vara gratis om det går att ta betalt på ett lätt sätt.

Så direktivet till kommunen och kommunens egna bolag borde vara att vid varje
renovering/nybyggnad installera/underlätta installation av laddplatser för hybridfordon och rena
elfordon. Vara behjälpliga till privata näringslivet så vid bygglov mm öka incitamenten för att
installera laddpunkter.
Ha en mer direkt kontakt med elnätbolaget Vattenfall så när en grävmaskin används någonstans i
kommunen kolla upp så infrastrukturen kan förstärkas.
Dessutom borde mycket mer kommunala solceller sättas upp överallt och kommunen borde göra
reklam för sin gröna energi.
Vi borde vilja få hit grön turism som dessutom kan göra reklam för kommunen och näringslivet gratis
när dom åker hem.
Kanske kan nyinflyttade som har Bil med sladd få x antal kWh i klimat välkomstpremie även redan
boende/kommunanställda som skaffar elbil förstås.
Klimatet kommer bli den enda fråga oavsett framöver vare vi vill eller inte. Utan ett klimat vi kan leva
i spelar inte kommunens områden någon roll.
Då borde vingåker vara först och bäst förbereda i vårt område.

Med vänlig hälsning, Stefan Granetin westin
Tel
0763113140
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Medborgarförslag om en elbilspool
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
” Övergången från fossildrivna transportmedel går snabbt och detta är positivt för
miljön.
Alla har inte den ekonomiska utrymme som behövs för att ta steget när en elbil kostar
flera tusen i månaden.
Det är också viktigt att för att en bil eller lastbil ska vara optimalt för miljön är att
den används mera än idag
Idag står många bilar 90-95 % av tiden detta gör att det finns möjlighet att utnyttja
tiden mer optimalt.
Därför yrkar jag att när kommunen tar steget från fossilt till el att man
1) Utreder möjligheten att införa en elbilspool som kan nyttjas när bilar eller andra
transportmedel står stilla både för kommunen och dess bolag
2) Utreder att även invånare i kommunen kan ansluta sig till elbilspoolen och på detta
sätt nyttja bilen och få möjligheten att ekonomiskt kunna ta steget till el när det finns
ekonomiskt att tjäna på elbil
3) Utreda om att man även kan installera snabbladdare i kommunen för att på detta
sätt öka möjligheten att få kommunen ännu mer attraktiv
4) Utreda och fastställa ett datum när kommunens fordonsflotta ska vara helt
fossilfri.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-01-17
Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Elbilspool
Övergången från fosildrivna transportmedel går snabbt och detta är positivt för miljön.
Alla har inte den ekonomiska utrymme som behövs för att ta steget när en elbil kostar flera tusen i
månaden.
Det är också viktigt att för att en bil eller lastbil ska vara optimalt för miljön är att den används mera
än idag
Idag står många bilar 90-95 % av tiden detta gör att det finns möjlighet att utnyttja tiden mer
optimalt.
Därför yrkar jag att när kommunen tar steget från fosilt till el att man
1) Utreder möjligheten att införa en elbilspool som kan nyttjas när bilar eller andra
transportmedel står stilla både för kommunen och dess bolag
2) Utreder att även invånare i kommunen kan ansluta sig till elbilspoolen och på detta sätt
nyttja bilen och få möjligheten att ekonomiskt kunna ta steget till el när det finns ekonomiskt
att tjäna på elbil
3) Utreda om att man även kan installera snabbladdare i kommunen för att på detta sätt öka
möjligheten att få kommunen ännu mer attraktiv
4) Utreda och faställa ett datum när kommunens fordonsflottan ska vara helt fosilfri.

Åke tholin
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Medborgarförslag om att upphäva detaljplan V54
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget samhällsbyggnadsnämnden
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
” Säkerställ det allmänna intressets förenlighet med riksintressets värden genom att
företrädelsevis upphäva detaljplan V54. Österåker Lindberga 1:2.
Jordbruksmark är av riksintresse med nationell betydelse. Enligt den strategiska
inriktningen för mandatperioden och den anslagna översiktsplanen bör vi "hushålla
med naturresurserna"
Området är idag planlagt för småhusbebyggelse sedan 1995 men används fortfarande
inom jordbruket. Upphäv detaljplan V54 eller anpassa denna för att förstärka
områdets karaktär och särart genom att utöka skyddet för jordbruksmarken.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-01-19
Komplettering till medborgarförslag 2022-01-24
Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Namn
Stefan Sundberg
Adress
Österåker Lindberga gård

Telefon

0704679467
Postnummer

64393

Ort
lort
Vingåker

E
-post
E-post
stefan
.sundberg@skf.com
stefan.sundberg@skf.com

Underskrift
Datum
2022-01-18

Namnteckning

Information
Vem kan lämna ett medborgarjörslag?
medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Vingåkers kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har
denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar,
sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämn
lämnaa medborgarförslag.
Hur lämnar jag mitt medborgarjörslag?
medborgarförslag?

Du kan skicka eller lämna förslaget till Vingåkers kommun, Kommun
ledningsförvaltningen, 64380
Kommunledningsförvaltningen,
643 80 Vingåker.
Besöksadress
Besöksadress:: Kommunhuset, Parkvägen 8, Vingåker. Det går också bra att skicka ditt medborgarförslag med
e-post.
Vad händer sedan med medborgarförslaget?
medborgarjörslaget?

Ditt medborgarförslag anmäls vid Kommunfullmäktiges sammanträde (det ska ha kommit in senast 12 dagar
före sammanträdet). Sedan skickas förslaget till den nämnd som har hand om sådana frågor som ditt förslag
er skickar tillbaka det till Kommunfullmäktige för
handlar om. Nämnden utreder och beslutar om förslaget ell
eller
beslut.
Kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut senast inom ett år efter förslaget anmälts vid
Kommunfullmäktiges sammanträde. Du har rätt att yttra dig om ditt medborgarförslag vid sammanträdet när
beslut tas. Inform
ation om det kommer separat.
Information
Har du några frågor?

Kontakta gärna kommunledningsförvaltning
kommunstyrelsen@vingaker.se

0151- 191 00

VINGÄKERS
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Vingåkers kommun
64380
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

2022 -01- 11 99

Växel
151-19 1 00
Växel 0
0151-19100
E-post kommun@vingaker.
se
kommun@vingaker.se
Bankgiro 624
-837 1
624-8371

Dnr
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Försl
et
Förs I aget i korth
korthet
Säkerställ det allmänna intressets förenlighet med riksintressets värden genom att företrädelsevis
upphäva detaljplan V54.
V54. Österåker Lindberga 1:2
1 :2

Beskriv och motivera ditt förslag
Jordbruksmark är av riksintresse med nationell betydelse.
En
ligt den strategiska inriktningen för mandatperioden och den anslagna översiktsplanen bör vi "hushålla med
Enligt
naturresurserna"
Området är idag planlagt för småhusbebyggelse sedan 1995 men används fortfarande inom jordbruket.
Upphäv detaljplan V54 eller anpassa denna för att förstärka områdets karaktär och särart genom att utöka skyddet
för jordbruksmarken.

In
struktioner
Instruktioner

Vad kan ett medborgarjörslag
medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det
kan gä
lla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.
gälla

Vad kan ett medborgarjörslag
medborgarförslag inte handla om?
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt el
ler strida mot lag el
ler annan författning
eller
eller
författning.. Det får
inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller
socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarjörslag?
medborgarförslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det
• vara skriftligt
• vara försett med namn, adress, e-post och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas aven
er flera kommuninvånare
av en ell
eller
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta stäl
lning till
ställning
• inte handla om mer än en sak per förslag.
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Personuppgifter som behandlas
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ändamålet med behandlingen

Behandling av personuppgifter i syfte att handlägga ärende om medborgarförslag.
Laglig grund för behandlingen

Uppgift av allm
änt intresse och myndighetsutövning
allmänt
Lagringstid

II enlighet med Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från blankett för medborgarförslag. Vi tillämpar vid var tid gä
ll ande
gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Vi kan äve
ävenn komma
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU
EU..
Övriga upplysningar

Du når vårt dataskyddsombud på 0157-430045.
Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter.
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss
oss på kommunstyrelsen@vingaker.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Personuppgijtsansvarig
Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
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Österåker Lindberga 1:2

Brukningsvärd jordbruksmark är av riksintresse. Miljöbalk (1998:808)
3Kap. 4 § ”Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk ”
I Österåker har Vingåkers kommun för 27 år sedan planlagt ca 5ha åkermark för
småhusbebyggelse av skiftande karaktär.
Tiden för genomförandet har gått ut och marken är ännu obebyggd.
Även om 5ha inte representerar så stor del av vårt Sörmländska jordbruk bör vi ta ett
gemensamt ansvar för alla riksintressen i landet.
Jordbruksmark kan inte produceras utan har skapats från århundrande av brukande.
Den senaste tiden har priserna för bränsle och energi ökat och leveranser av olika varor har
förlängts p.g.a. pandemin och olika klimatomställningar.
Det är rimligt att kostnaden för livsmedel och andra råvaror kommer stiga eller i vissa fall inte
finnas tillgängliga i framtiden.
Sverige behöver öka eller i vart fall behålla sin egen produktion av livsmedel.
I Södermanland är tillgången på sina håll god, men i andra delar av landet ser det inte lika
bra ut, vi behöver därför i linje med ”Sveriges livsmedelsstrategi 2030” ta vårt gemensamma
ansvar och öka skyddet för jordbruksmarken.
Det allmänna intresset att bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda
intresset att bygga bostäder.
Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att skyndsamt upphäva, förändra eller förklara
detaljplan V54 inaktuell, och att istället tillsätta en utredning för placering av nytillkommande
bebyggelse och säkerställande av riksintresse.
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KS 2021/397

Svar på motion angående statsbidrag för att åtgärda
rasrisken i ån
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då ansökan om
statsbidrag lämnats in till MSB.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har den 2021-06-18 inkommit med en motion avseende
rasrisken i Vingåkersån och att kommunen bör ansöka om statsbidrag av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap för att åtgärda rasrisken.
Som ett led i detta har förvaltningen tagit kontakt med MSB och den 2021-07-30
lämnades en ansökan om statsbidrag gällande stabilisering av Vingåkersån in.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-10
Motion 2021-06-18
Beslutet skickas till
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-10
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/397

Svar på motion angående rasrisken i ån
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Att motionen anses besvarad då ansökan om statsbidrag lämnats in till MSB.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har den 2021-06-18 inkommit med en motion avseende
rasrisken i ån. Då rasrisken i Vingåkers-ån ännu en gång gett sig tillkänna och kräver
åtgärder så måste det denna gång tas på allvar och inte glömmas bort igen.
Moderaterna hoppas genom denna motion att få gehör för att projektet genomarbetas
av MSB:s tjänstemän och att det blir korrekt och genomtänkt. Moderaterna yrkar på
att man skyndsamt tar kontakt med MSB och påbörjar en ansökan om statligt bidrag
för rasrisken i Vingåkers-ån.
Som ett led i detta har förvaltningen tagit kontakt med MSB och den 2021-07-30
lämnades en ansökan om statsbidrag gällande stabilisering av Vingåkers-ån in.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Charlotte Prennfors (M) har den 2021-06-18 inkommit med en motion avseende
rasrisken i ån. Då rasrisken i Vingåkers-ån ännu en gång gett sig tillkänna och kräver
åtgärder så måste det denna gång tas på allvar och inte glömmas bort igen.
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Det finns statsbidrag att söka genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som kan bekosta upp till 60% av kostnaden. Kostnader som kan vara
bidragsgrundande enligt MSB är:
•
•
•

Kostnader direkt kopplade till att öka markens stabilitet eller skydda mot
översvämningar.
Kostnader för utredningar som behövs för MSB:s handläggning av ansökan.
Kostnader för att pröva åtgärderna i miljödomstol.

Moderaterna hoppas genom denna motion att få gehör för att projektet genomarbetas
av MSB:s tjänstemän och att det blir korrekt och genomtänkt. Moderaterna yrkar på
att man skyndsamt tar kontakt med MSB och påbörjar en ansökan om statligt bidrag
för rasrisken i Vingåkers-ån.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har sett ett stort behov av att stabilisera Vingåkers-ån för att förhindra
skred och ras. Som ett led i detta har förvaltningen tagit kontakt med MSB och har den
2021-07-30 lämnat in en ansökan om statsbidrag gällande stabilisering av Vingåkersån.
Ekonomiska konsekvenser
Genom denna ansökan finns det möjlighet för kommunen att erhålla statsbidrag som
kan täcka stora delar av kostnaderna för projektet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

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

Genom denna ansökan finns det möjlighet
för kommunen att erhålla statsbidrag
gällande stabilisering av Vingåkers-ån.

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.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Målet 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?

44

Motion
Rasrisken i ån
Då rasrisken i Vingåkers ån ännu en gång gett sig till känna, och kräver
åtgärder så måste det denna gång tas på allvar och inte glömmas bort igen.
Det finns statsbidrag att söka genom MSB som kan bekosta upp till 60% av
kostnaden.
Kostnader som kan vara bidragsgrundande enligt MSB:
• Kostnader direkt kopplade att öka markens stabilitet eller skydda mot
översvämningar.
• Kostnader för utredningar som behövs för MSB´s handläggning av
ansökan.
• Kostnader för att pröva åtgärderna i miljödomstol.
Vi hoppas med denna motion få gehör för att projektet genomarbetas
av MSB´s tjänstemän, att det blir korrekt och genomtänkt.
Men även att ån kommer till glädje för både våra medborgare och
besökande. Vi har en vacker å låt oss ta tillvara den på ett hållbart och
vackert sätt.
Moderaterna yrkar på
-att man skyndsamt tar kontakt med MSB och påbörjar en ansökan
om statligt bidrag för rasrisken i Vingåkers ån.

Vingåker 20210614
Charlotte Prennfors (M)
Roger Larsson (M)
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KS 2021/668

Revidering av kommunal utvecklings- och serviceplan
KUSP
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till kommunal utvecklingsoch serviceplan för Vingåkersbygden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beslutsprocessen tydliggörs till nästa revidering
av den kommunala utvecklings- och serviceplanen.
Sammanfattning av ärendet
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans, skola,
hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt satta målen
om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-08
Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan med markerade ändringar
Protokollsutdrag KS § 227/2021
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samhällsstrateg
Landsbygdsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-08
Handläggare

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

KS 2021/668

Revidering av Kommunal utvecklings- och
serviceplan för Vingåkersbygden

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:

1.

anta bifogat reviderat förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan
för Vingåkersbygden

Sammanfattning av ärendet

Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans,
skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare
och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med
god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens
alla verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt
satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska
bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska
plattformen.
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2020 antogs den första Kommunala utvecklings- och serviceplanen. För att
dokumentet ska vara aktuellt har ett årshjul över revideringsprocessen tagits fram.
Detta för att årligen följa upp ändringar i de lokala utvecklingsplanerna, samt
uppföljning av delmålen i den Kommunala service- och utvecklingsplanen. Under
denna process samlas nya behov och förslag upp, samt av checkning av
genomförda insatser.
Revideringsarbetet har genomförts av landsbygdsutvecklaren under 2021. Dels har
dokumentet reviderats med de lokala utvecklingsgrupperna, var för sig, dels har
berörda förvaltningar och tjänstepersoner varit med och påverkat innehållet.
Därefter har en reviderad version sammanställts och skickats ut på remiss till
utvecklingsgrupperna. Under Lokalt utvecklingsforum (2021-10-27) beslutade
representanterna att anta förslaget och skicka vidare det till politiken.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare tillsammans med
de lokala utvecklingsgrupperna. Ärendet har även beretts av berörda förvaltningar
och Lokalt utvecklingsforum 2021-10-27.

Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Samtliga förvaltningar genom kommunledningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans,
skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare
och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med
god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens
alla verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt
satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska
bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska
plattformen. För att den ska vara aktuell har en revidering genomförts. Underlaget
till revideringen kommer från de lokala utvecklingsgrupperna och deras
utvecklingsplaner, samt berörda tjänstepersoner inom kommunen.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen beslutar att anta förslaget för en
kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.
Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med den kommunala utvecklings- och serviceplanen ryms inom budgeten
för utvecklingsstrategin. Vissa delaktiviteter är projektfinansierade och andra kan
finansieras genom den del av investeringsbudgeten som kommunstyrelsen valt att
öronmärka för lokal utveckling. Det finns även aktiviteter som finansieras via
befintlig driftsbudget. I och med att dessa aktiviteter framgår i denna
handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent
sätt samt visar hur de bidrar till landsbygdsutveckling.
Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista

4. Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.
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Beslutet skickas till
Till samtliga nämnder
Landsbygdsutvecklare
Samhällsstrateg

Regina Westas Stedt
Samhällsstrateg
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

Ett genomförande av handlingsplanen i
KUSP leder till ökat inflytande för barn och
unga över sin fritid, säkerhet och livskvalitet.

KUSPen har arbetats fram av lokala
utvecklingsgrupper, vilket innebär att boende
i Vingåkersbygden haft stort inflytande över
hur vi tillsammans skapar bästa
förutsättningar för ökad livskvalitet i
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]"

Genom att den KUSP har arbetats fram av lokala
utvecklingsgrupper, vilket innebär att boende i
Vingåkersbygden haft stort inflytande över hur vi
tillsammans skapar bästa förutsättningar för ökad
livskvalitet i Vingåkersbygden, som leder till ökat
välbefinnande och god hälsa.
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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]"

Genom att involvera Vingåkersborna i
utvecklingsarbetet kan vi gemensamt skapa både fler
möjligheter som en mer hållbar utveckling av vår
gemensamma bygd.
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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 och ungdomar boende i Vingåkersbygden

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

Ungdomars perspektiv på vad som är viktiga frågor för utvecklingen av
Vingåkersbygden har tagits tillvara genom feriearbetande ungdomar 2017,
2018, 2019 som fokuserat på just utveckling av Vingåkersbygden.

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?

I utvecklingsarbetet har hänsyn tagit till att villkoren för bra
fritidssysselsättning och service ska vara lika oavsett de ovan nämnda, men
även utifrån var i kommunen man bor, om man bor centralt eller på
landsbygden.

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

Genom att inkluderat ungas synpunkter i utvecklingsarbetet. Men även att
många delar i handlingsplanen för Vingåkersbygdens utveckling handlar om
att främja barn- och ungas möjligheter till bra fritidssysselsättning, tillgång till
service och att det ska vara lika goda förutsättningar oavsett var i kommunen
de bor.
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Förord
I Vingåkers kommun utvecklar vi demokratin. Vi
prövar nya sätt att driva vårt samhällsbygge i nära
samverkan med Vingåkersborna. Den här
utvecklings- och serviceplanen är ett uttryck för det.
Den tar sitt avstamp i den politiskt beslutade
utvecklingsstrategin från 2017. Resultatet rent
strukturellt är en modell som utgår från lokala
utvecklingsgrupper och deras bedömningar av vad
som bör prioriteras de närmaste åren i de olika
geografiska områdena i kommunen. På så sätt möts
de övergripande politiska besluten och de nära och
konkreta åtgärdsförslagen.
Vi som arbetar för kommunen vill hela tiden nå ännu
längre i att skapa det samhälle som Vingåkersborna
vill ha. Därför är det inspirerande och viktigt att vi
arbetar med att utveckla själva demokratin.
Självklart finns det en del utmaningar i det men vi
vågar pröva nya arbetssätt och ser fram mot de
konkreta förbättringarna för Vingåkersborna som
utvecklings- och serviceplanen kommer att innebära.
Vi ser lika mycket fram mot de diskussioner den kan
skapa om vad lokal demokrati är och ska vara.
Ralf Hedin, kommunchef
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1. VARFÖR EN KOMMUNAL UTVECKLINGS- OCH SERVICEPLAN?
Den strategiska inriktningen för mandatperioden
2019 – 2022, den politiska plattformen, innehåller
övergripande mål inom fyra områden:
• Ekonomi i balans
• Skola
• Hållbar tillväxt
• Landsbygdsutveckling
Den konstaterar bland annat att Vingåkersbygden
ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för
fler invånare och skattebetalare, fler
entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett
utbud med god tillgänglighet till offentlig och
kommersiell service.
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en
strategi för utveckling i Vingåkersbygden. Det
övergripande syftet med strategin är att skapa ett
långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling,
som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till
att uppnå de politiskt satta målen om hållbar
tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och
serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även
målen i den politiska plattformen

Uppföljning och revidering
Uppföljning och utvärdering av den kommunala
utvecklings- och serviceplanen kommer att
genomföras årligen av kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med
lokalt utvecklingsforum, och därefter redovisas för
politiken. Arbetet visas även för allmänheten under
det årliga Stortinget.
Planen revideras då efter behov och anpassas efter
förändrade förutsättningar. Det främsta syftet med
detta är att rutinmässigt följa upp hur arbetet med de
olika aktiviteterna och delmålen går. Eftersom
delmålen i denna handlingsplan fungerar som
indikatorer för hur arbetet med utvecklingsstrategin
fortgår så kommer de även att följas upp via
kommunens planerings- och uppföljningssystem
Stratsys.

Budget
Arbetet med den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ryms inom budgeten för
utvecklingsstrategin. Vissa delaktiviteter är
projektfinansierade och andra kan finansieras genom
den del av investeringsbudgeten som
kommunstyrelsen valt att öronmärka för lokal
utveckling. Det finns även aktiviteter som finansieras
via befintlig driftsbudget. I och med att dessa
aktiviteter framgår i denna handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent sätt samt visar hur
de bidrar till landsbygdsutveckling.

MÅL

• Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022
• Övergripande områden: Ekonomi i balans, skola, hållbar tillväxt
och landsbygdsutveckling

STRATEGI

• Utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden 2018-2023
• Syfte: Skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling

HANDLINGSPLAN

• Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden med
prioriterade utvecklingsområden
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2. VINGÅKERSBYUGDENS UTVECKLINGSSTRATEGI

Vingåkersbygden ska utvecklas och bli Sveriges smartaste landsbygd. Arbetssättet för att nå visionen bygger på
trepartssamverkan (också kallat LEADER-metoden). Då offentliga, privata och ideella aktörer samverkar uppnår
vi störst effekt och skapar demokrati, engagemang, gemenskap och mångfald. Vingåkersbygden är småskaligt
och därmed ska det också ligga nära till hands att samarbeta, organisera smart och kommunicera enkelt med
varandra.
Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Dessa kan se ut på lite olika sätt
men gemensamt är att de ska representera invånarnas ambitioner, idéer och behov. En lokal utvecklingsplan är
ett verktyg för att prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör bygden till en bättre plats att
leva och verka på. Även en arbetsgrupp för de areella näringarna tar fram en variant av en utvecklingsplan, där
deras prioriteringar framgår.
De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i
Vingåkersbygden vill att framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till offentliga,
privata och ideella aktörer som verkar för att skapa utveckling i området.

Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram
lokala utvecklingsplaner. Gemensamt är att de ska
representera invånarnas ambitioner, idéer och behov.
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Lokalt utvecklingsforum
Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. LUF består av två
representanter från varje utvecklingsgrupp som är verksamma i Vingåkersbygden: Högsjö utvecklingsgrupp,
Byalaget Kreativa Läppe, Österåkers sockenråd, Marmorbyns utvecklingsgrupp, Aktivt Baggetorp, Samverkarna
i Vingåker samt arbetsgruppen för de areella näringarna.
Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar LUF aktuella frågor, exempelvis fördelning av årets
bygdepeng, hur vissa investeringsmedel ska användas och vad de anser är prioriterade frågor för hela
Vingåkersbygden. LUF är en länk mellan kommunen och Vingåkersbygdens invånare. Det är också en resurs för
kommunens politiker och tjänstemän som kan få inspel till och förankra planer och beslut.

Underlag och process för denna handlingsplan
En arbetsgrupp utsedd av Lokalt utvecklingsforum, bestående av representanter för de olika kransorterna,
träffades 13 februari 2020 för att tillsammans ta fram de prioriterade utvecklingsområdena för Vingåkersbygden.
Utgångspunkten för diskussionerna var de lokala utvecklingsplanerna. Med anledning av Coronapandemin
arbetade gruppen därefter på distans och tog fram förslag på delmål och aktiviteter för att uppnå de övergripande
målen inom varje prioriterat område. Areella näringarna bidrog med inspel och kommentarer på framtaget
förslag via mejl.

MEDBORGARFÖRSLAG
Det finns flera sätt att delta i den lokala demokratin och påverka utvecklingen i Vingåkersbygden. Du kan till
exempel ringa eller skicka mejl till kommunens olika tjänstemän och politiker. Den som är folkbokförd i
Vingåkers kommun får dessutom väcka ärende i fullmäktige genom att skriva och skicka in ett så kallat
medborgarförslag. Det gäller även för personer under 18 år och utländska medborgare som inte har rösträtt.
En organisation eller förening har inte möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VINGÅKERS KOMMUN

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska bidra till god hushållning med natur-resurser och har en viktig roll som måldokument och vägvisare
mot en mer hållbar framtid.
När den nya översiktsplanen för Vingåkers kommun tas fram så är den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ett viktigt underlag eftersom den visar vad kommuninvånarna anser är viktigt vad gäller
Vingåkerbygdens utveckling.
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3. VINGÅKERSBYGDEN ÄR EN DEL AV
SÖDERMANLAND, SVERIGE OCH VÄRLDEN
Regionala, nationella och internationella strategier är relevanta också för Vingåkersbygden.
Det är ju här, på lokal nivå, som sådana strategier till slut ska bli verklighet.
Vingåkersbygden är det lokala som existerar i en globaliserad värld – det glokala samhället.

De globala målen, Agenda 2030

En sammanhållen politik för
Sveriges landsbygder

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda
2030, en universell agenda som innehåller 17
globala mål för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030
ska minska fattigdom, orättvisor och
ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen. Om cirka
tio år ska Agenda 2030 och de globala målen ha
uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå.
För att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt
arbete, inte minst på lokal nivå. Den strategiska
inriktningen för mandatperioden 2019 - 2023 i
Vingåkers kommun konstaterar att det i varje
politiskt beslut ska framgå hur beslutet bidrar till
tillväxt samt att minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030 finns med. 2021
blev Vingåkers kommun medlem i Glokala
Sverige.

Det övergripande målet för den sammanhållande
landsbygdspolitiken är att den ska leda till En
livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet.
Landsbygdspolitiken har följande tre delmål:
• Hållbar tillväxt
• Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och
hållbart utnyttjande av naturresurser.
• Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder.

8
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En livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019 - 2030

Sörmlandsstrategin
Sörmlandsstrategin 2020 är länets strategi för det
regionala utvecklingsarbetet. Enligt
Sörmlandsstrategin är tillgången till bland annat
arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och goda
livs- och boendemiljöer avgörande för att skapa
en region som kan attrahera, behålla och utveckla
såväl kompetens som företag och kapital.

Det övergripande syftet med den regionala
livsmedelsstrategin är att livsmedelsproduktionen
till år 2030 ska ha ökat betydligt, att den är
hållbar och ger möjlighet till tillväxt och ökad
lönsamhet. För att vi ska nå dit till år 2030
behövsinsatser på flera områden. Maten och
produktionen måste lyftas och ta mer plats i både
näringsliv, politik och i hemmen.

Regionalt serviceprogram för
Södermanlands län

I strategin finns fem områden som är särskilt
viktiga att arbeta med:
• Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft

Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att
synliggöra landsbygdsperspektivet i den
regionala utvecklingen. Det ska stödja och
stimulera arbetet med kommersiell och offentlig
service i Södermanlands landsbygder. Det är
dock i första hand tillgången till kommersiell
service i form av dagligvaror och drivmedel som
ska vara utgångspunkten för programmets
insatser. Av särskild vikt är också att bevara och
främja den infrastruktur som är
grundförutsättningen för service till boende och
företag.

• Regler och villkor
• Förutsättningar för företagande
• Sörmländsk matidentitet
• Ökad hållbar produktion

Säfstaholms slott

9
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4.

NÅGOT OM VINGÅKERSBYGDEN

Kläder är en viktig del av Vingåkers historia. Från
1900-talets konfektionsindustri (fabrikstillverkade
kläder) och fram till dagens Factory Outlet. De
färgrika folkdräkterna från Vingåker och Österåker är
bland de äldsta i Sverige. Dräkterna tillhörde
bönderna och bars fram till mitten av 1800-talet. Än
idag är intresset stort kring de flera hundra år gamla
folkdräkterna.
När järnvägen Västra stambanan mellan Stockholm
och Göteborg anlades 1862 lyckades
Vingåkersgreven Gustaf Trolle-Bonde få igenom att
ett stationshus skulle placeras centralt i hans park i
Vingåker. Efter ett uppehåll sedan 70-talet fick
Vingåker 2003 återigen tågstopp vilket underlättar
pendling till och från orten och gynnar utvecklingen.

På flera håll runt om i Vingåkersbygden finns
kulturhistoriska miljöer. Bland dessa kan nämnas
Högsjös bruksområde och den ovanliga Fataburen.
Den användes tidigare som lagring av kläder och
annan dyrbar egendom. I Vingåker centralort finns
det nyrenoverade slottet Säfstaholm. Det etablerades
redan under 1600-tal och påbörjade sin storhetstid
under 1790. Även Österåker är en gammal genuin
landsbygd, klassad som riksintressant av
Riksantikvarieämbetet på grund av de gamla byarna.
Orten Läppe, vid Hjälmarens södra strand, finns
beskriven redan från 1600-talet. Här fanns då
verksamhet i form av järntillverkning – bland annat
kanonkulor för den svenska krigsmakten.
Marmorbyn är uppbyggd kring brytningen av
Gropptorpsmarmor som använts till jordbrukskalk,
byggnadssten och senare till fasadbeklädnad,
trappor, golv och mortlar. Byn Baggetorp blev
genom västra stambanas utbyggnad och
järnvägsstationens tillkomst år 1887 utlastningsplats
för bygdens produkter. Under början av 1900-talet
var det förutom jord- och skogsbruksprodukter även
marmor från Gropptorps stenindustri som fördes till
Baggetorp för vidare befordran.

Närheten till vacker natur präglar Vingåkersbygden.
Här finns vandringsstigar som bjuder på natursköna
miljöer och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre
naturreservat: Igelbålen strax norr om Vingåker samt
Perstorpsskogen och Tomsängen i närheten av
Högsjö. Här finns också många sjöar och sju
kommunala badplatser.

LITE SIFFROR OM VINGÅKERSBYGDEN
• Vingåkersbygden är till ytan 370 kvadratkilometer stort. Ungefär två tredjedelar består av skogsmark och här finns även
mycket åker- och betesmarker.
• 9 144 personer bodde i Vingåker 2021. En majoritet bor i småhus eller villor. Lite drygt en fjärdedel av invånarna bor i
flerbostadshus (lägenheter), varav de flesta i hyresrätter.
• 44 är den genomsnittliga åldern i kommunen.
• 2306 personer både bor och arbetar i Vingåkers kommun.
• 930 personer pendlar till kommunen för att jobba och 1723 pendlar till en annan kommun för att jobba.
• Vingåkersborna äger tillsammans 5 084 bilar.
• Vingåkersbiografen är en av Sveriges allra äldsta biografer som fortfarande används.
• 65 % av invånarna i Vingåkersbygden bor i kollektivtrafiknära läge* (2017).
*Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar
mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB
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Vision för Vingåkersbygden
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige en varumärkesplattform för Vingåkers kommun. Den syftar till att
vi gemensamt och strategiskt ska lyfta det som är attraktivt med Vingåkers kommun. Samtidigt visar
varumärkesplattformen vad vi behöver utveckla och förbättra för att bli ännu mer attraktiva. Underlaget till
varumärkesplattformen var omfattande och kom från enkäter, workshops och öppna möten med
kommuninvånare, företag och anställda inom organisationen.
Arbetet mynnade ut i en vision för Vingåkersbygden som skulle fånga kärnan i vår strävan, vad vi vill uppnå och
hur vi vill uppfattas på lång sikt.
Vi lovade att Vingåkersbygden ska bli Sveriges smartaste landsbygd. Detta ligger till grund för
utvecklingsstrategin, vars syfte är att skapa ett långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling för att uppnå denna
vision. Med landsbygdsutveckling menar vi utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt
Vingåker centralort. Vi är en landsbygdskommun – och det är vi stolta över.
Vi menar även utveckling av själva kommunorganisationen, det vill säga att vi även internt måste samverka och
jobbasmartare för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Det betyder att denna kommunala utvecklings- och
serviceplan även tar hänsyn till kommunorganisationens vision och värdegrund: våga, ansvar, respekt och
stolt.

DEN SMARTA VINGÅKERSBYGDEN
• Vi är drivna och ansvarstagande
• Vi ger ett välkomnande och trivsamt intryck
• Vi samverkar för en bättre framtid
• Vi ställer snabbt om till en modern landsbygd

Till oss kommer du för ett hållbart liv på landet.

Ortsnamnet Vingåker är känt i skrift från år 1314 som
Wikinghaker vilket syftar på en forntida samlingsplats
vid ett större vattenrikt område. Runt om i kommunen
vittnar fornlämningar om att detta var en attraktiv plats
att leva och bo på under medeltiden.
I småskaliga Vingåkersbygden finns företag inom
många branscher och flera exempel på framgångsrikt
företagande.
I Vingåkersbygden finns ett aktivt föreningsliv som
tillsammans bidrar till kulturliv, folkbildning, idrott, hälsa
och friluftsliv. De ger också barn och ungdomar meningsfull
sysselsättning, ett socialt ansvarstagande och engagemang.
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Fram hit har vi gått igenom
bakgrund, syfte och
sammanhang för detta
dokument.
Nu går vi vidare till själva kärnan
i utvecklings- och serviceplanen,
alltså vad som ska göras!

12
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5. SERVICE I VINGÅKERSBYGDEN

Insatser som syftar till en god tillgång till
kommersiell och offentlig service har betydelse
för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo
och arbeta, starta och driva företag samt besöka
som turist.

Det är människorna som bor i Vingåkersbygden
som bäst vet vilken service de behöver och hur
den ska tillhandahållas. Deras behov och
prioriteringar framkommer i de lokala
utvecklingsplanerna.

I det regionala serviceprogrammet för
Södermanlands län konstateras att traditionella
servicelösningar i allt högre utsträckning ersätts
av kommersiell och offentlig service i samverkan.
För att kunna utveckla eller behålla servicen på
landsbygden behövs alltså bättre samverkan, ett
helhetstänk och en strävan efter lokalt anpassade
lösningar.

För att utveckla servicen i Vingåkersbygden
enligt behov och lokala förutsättningar krävs att
alla aktörer tar initiativ och ansvar. Vi tror på att
en nära samverkan mellan offentliga, privata och
ideella aktörer leder till att servicen kan upprätthållas och utvecklas.
Denna kommunala utvecklings- och serviceplan
ska genom de prioriterade utvecklingsområdena
bidra till att nå målet om en hög upplevd service
i Vingåkersbygden.

Dagligvaruhandel, drivmedel och IT-infrastruktur
är områden som prioriteras i det regionala
serviceprogrammet för Södermanlands län. I
Vingåkersbygden finns nu ett väl utbyggt
bredbandsnät. Med den digitala infrastrukturen på
plats finns förutsättningar för att utveckla annan
service på ett smart sätt.

I den strategiska inriktningen
för mandatperioden fastställs
följande mål:
Boende och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

13
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Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska, genom de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå
målet om en hög upplevd service i Vingåkersbygden.
Här nedan finns ett antal tabeller som visar vilken service som finns idag i Vingåkersbygdens olika orter. Dessa
är uppdelade i offentlig, kommersiell och annan service. På så sätt breddas förståelsen av vad service innebär.
Den sista tabellen (nr. 4) listar efterfrågad service som framkommit i lokala utvecklingsplaner och annan
medborgardialog.

Offentlig service i Vingåkersbygden
Högsjö

Läppe

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Vingåker

Kommunal
skola f-6,
förskola och
fritidshem

Trollkojans
förskola
(kooperativ)

Österåkersb
ygdens
friskola och
fritidshem
Kommunal
förskola
Idrottshall

Kommunal skola
f-6, förskola och
fritidshem

Kommunal
förskola

Kommunala
grundskolor,
förskolor och
fritidshem

Idrottshall

Idrottshall

Bibliotek 1
dag/vecka
Badplats

Badplats

Badplats

Badplats

Badplats

Lekplats

Lekplats

Lekplats
(friskolans)

Lekplats

Lekplats

Distriktssköte
rska 1
dag/vecka
Bussförbindel
ser till
Vingåker

Flera
idrottsanläggning
ar
Badhus, bibliotek,
fritidsgård
Badplats i Viala
och Lyttersta
Lekplatser
Vårdcentral,
folktandvård

Bussförbinde
lse till
Vingåker

Buss till
Katrineholm.
Till Vingåker
endast
skoltider.

Buss till
Katrineholm. Till
Vingåker endast
skoltider.

Bussförbindels
er till
Katrineholm
och Vingåker

Buss till vissa
byar, mest
skoltider, samt till
Katrineholm. Tåg
till Hallsberg och
till Stockholm.
Systembolag
Viks
återvinningscentr
al
Tabell 1. Service där kommunen eller annan offentlig aktör är huvudman, finansierar och/eller sköter driften.
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Kommersiell service i Vingåkersbygden
Högsjö Läppe

Österåker Marmorbyn Baggetorp Vingåker

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Dagligvaruhandel
Ja
Apotekstjänster
Ja
Paketombud
Nej
Betaltjänster

Ja

Ja
Ja
Ja (bankkontor
inkl. kontantuttag)
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Drivmedel
Tabell 2. I enlighet med den nationella och regionala definitionen av kommersiell service på
landsbygden menas här dagligvaruhandel, apotekstjänster, paketombud, betaltjänster och drivmedel.

Annan service idag
Högsjö

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Vingåker

Folkets hus,
arbetslivsmuse
um

Hembygdsgård

Bygdegård

Bygdegård

Utomhusscen

Skolmuseum,
Nostalgimuseu
m
Fotbollsplan,
ishockeyrink

Marmormuseu
m

Församlingshe
m

Folkets park,
Säfstaholms
slott,
Tennisparken,
slottsparken
Biograf

Fotbollsplan,
skridskobana,
pulkabacke

Fotbollsplan

Diverse
idrottsanläggni
ngar

Hagby
idrottsplats

Tennisplan

Handelsträdgår
d

Gym

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Kyrka och
församlingshe
m
Grillplats

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang

Grillplats

Grillplats

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Kyrkor och
församlingshe
m
Handel

Båtplatser

Båtplatser

Skateboardramp

3
fotbollsplaner,
tennisplaner,
boulebana
Elljusspår vid
friluftsområdet
+ grillplats
Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Restauranger
Gym som drivs
av förening
Båtplatser
Thorslundkagg
e

Läppe

Byfika ”Kaffe med
kunskap”
varannan vecka.
Samverkan med
landsbygdsbibliot
ekarie
Hjälmargården
(konferens,
camping,
restaurang under
säsong).
Återvinningsstatio
n
Återkommande
loppisar och andra
byevenemang
Obemannad
lanthandel
Grillplats

Frisör

Båsenberga
friluftsområde
Hotell &
restauranger
15
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B&B vid
Högsjögård

M.m.

Tabell 3. Här menas service i en bredare bemärkelse än ovan, det vill säga sådant som inte drivs
offentligt eller inkluderas i bemärkelsen kommersiell service enligt tabell på föregående sida.

Efterfrågad service
Högsjö

Läppe

Österåker

Marmorby
n

Baggetorp

Vingåker

Areella
näringarn
a

Utegym

Föreningshu
s
för service,
kultur,
bildning osv.

Servicecent
er i enlighet
med
invånarnas
behov

Motionsspår

Skola

Mer belysning
på gator

Bättre
förutsättnin
gar för att
ta emot och
lämna
större
försändelse
r

Elljusspår
vid
friluftsomr
ådet
behöver
rustas upp
Vatten och
avlopp till
badplatsen

Paketutlämni
ngsskåp i
anslutning till
affären

Utegym

Cykelterräng
bana

Bibliotekssamv
erkan

Boulebana,
grillplatser

Motionsspår,
utegym

Bänkar

Utegym

Motionsspår

Större badhus

Hundrastgår
d

Cykelväg till
Katrineholm
(via
Baggetorp).

Cykelväg till
badplats och
till Katrineholm
samt Vingåker

Lekplats

Utomhusbely
sning

Två
anslagstavlor

Co-working
space

Skatebana

Bemannad
bensinstation

Parkeringspla
tser i
anslutning till
grillhuset

Distriktssköt
erska 1
dag/vecka

Digitala skåp
för
paketutlämnin
g och kylrum
för att hämta
ut livsmedel
köpta online
Företag med
service

Övergång för
cykel och
gående över
52, vid
rondellen
Fler
småbutiker på
Köpmangatan
Café med
längre
öppettider
Bad för
hundar

Lekutrustnin
g vid
badplats
16
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Tabell 4. Vad som framkommit i de lokala utvecklingsplanerna eller i annan medborgardialog. Här
tydliggörs vilka behov och önskemål som finns, men tabellen är inte en handlingsplan.

6. PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Ökat bostadsbyggande i hela Vingåkersbygden
Det finns en efterfrågan på ett mer varierat utbud av bostäder i Vingåkersbygden, främst i form av
hyresrätter anpassade för den äldre befolkningen som vill flytta från sina villor men ändå bo kvar i sin
hemort. Liknande efterfrågan finns från ungdomar som vill flytta in i ett första egna hem. Tillgången till en
mångfald av bostadslösningar är dock begränsad i dagsläget.
Mål: Utbudet av bostäder matchar den efterfrågan som finns i alla Vingåkerbygdens orter.
Delmål:

•

Bostadsförsörjningsprogrammet är förankrat inom kommunens olika
förvaltningar samt Vingåkershem.

•

En handlingsplan för att genomföra bostadsförsörjningsprogrammet är
framtagen.

•

Det finns arbetsgrupper som driver bostadsfrågor i de byar där behov och
intresse finns.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Möten för att förankra bostadsförsörjningsprogrammet
har hållits med Vingåkershem och berörda förvaltningar.
Ta fram en handlingsplan för att genomföra
bostadsförsörjningsprogrammet.
Byalaget Kreativa Läppe vill uppnå en tätare dialog med
Vingåkershem

Vingåkers kommun

2022

Vingåkers kommun

2022

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med Vingåkers
kommun
Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med Vingåkers
kommun
Aktivt Baggetorp.
Vingåkers kommun.

20212022

Vingåkers kommun

2021-23

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
ett pågående projekt för att etablera ett trygghetsboende
i Kyrkbyn
Bilda grupp i Baggetorp med intresse för bostadsfrågor
som kan samverka med kommunen. Exempelvis ang.
marknadsföring av tillgänglig mark i Baggetorp samt
undersöka möjligheterna att sälja sjötomter vid Sjögölet.
I arbetet med att ta fram FÖPar och ÖP, få med underlag
för förutsättningar att fler typer av bostäder kan
möjliggöras
Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

2021 2022
2021-22
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➢ Då fler bostäder finns tillgängliga som är anpassade för den äldre befolkningen
möjliggör det för fler personer att flytta ifrån sina hus. Detta frigör bostäder som
i större utsträckning efterfrågas av exempelvis barnfamiljer, vilket skapar en
flyttkedja som gynnar utvecklingen i hela Vingåkersbygden. Befolkningen på de
olika orterna föryngras därmed och ett underlag för en större mångfald av
service skapas, exempelvis förskolor, skolor och fritidshem.
➢ Genom nybyggnation av bostäder som är anpassade till den äldre befolkningen
kan många samhällsekonomiska vinster göras. Ytor kan planeras så att
äldrevården får utrymme för pauser och materiel, vilket sparar tid och resurser
för kommunen. Då människor har möjlighet att bor kvar i sina egna bostäder
under en längre tid i livet ökar detta livskvaliteten samtidigt som samhällets
resurser sparas.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid

Det Leaderfinansierade projektet ”Förstudie: byahus och
tillhörande bostäder i Läppe” har genomförts.” Byalaget
Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun 2020

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med
Vingåkers kommun

2020

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
genomfört ett projekt för att undersöka förutsättningarna för
bostadsbyggande

Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med
Vingåkers kommun

2020-21

18
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Prioriterat utvecklingsområde:
Förbättrade kommunikationer
Kommunikationer innefattar möjligheten att resa med bil, A-traktor, cykel och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken till och från Vingåker och de flesta av småorterna upplevs inte vara tillräcklig då
Sörmlandstrafikens avgångar anses vara för få. Detta gör att många blir beroende av bilen vilket är
begränsande, inte minst för de som inte har tillgång till bil eller har körkort. Även de kollektiva
pendlingsmöjligheterna till och från Vingåker och orter utanför kommunen är viktiga att upprätthålla och
förbättra på sikt. Cykelvägar efterfrågas på flera håll.
Mål: Möjligheterna att resa mellan Vingåkerbygdens olika orter upplevs som tillfredsställande för alla
invånare.
Delmål:

•

Fler människor i Vingåkersbygden samåker till och från jobb samt på fritiden.

•

Tillgången till kollektivtrafik för en större andel av invånarna har ökat.

•

Efterfrågan på fler cykelvägar tas med i den strategiska planeringen.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Fortsätta bevaka och uppmärksamma frågan om
pendlingsmöjligheter till och från Vingåker.
Genomföra projektet ”Smart samåkning i
Vingåkersbygden”.
Ha en kontinuerlig dialog med Sörmlandstrafiken
angående fler och anpassade avgångar mellan
tågtrafik, centralorten och Vingåkers byar.
Önskemål finns bland annat om avgångar mellan
Baggetorp och Marmorbyn.
Med hjälp av serviceavtalet starta upp initiativ för
samåkning i flera byar.
Bevaka frågan om fler cykelvägar i regionala
strategier. Finns önskemål om bland annat cykelväg
till Viala/Baggetorp samt Läppe.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun

2021-2023

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Lokala utvecklingsgrupper

2022

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Förbättrade kommunikationer möjliggör för fler människor att leva och verka i
Vingåkersbygdens alla orter och samtidigt ta del av utbud och service på annat
håll. Detta gäller inte minst Vingåkersbygdens barn och ungdomar som själva
inte har tillgång till bil.
➢ Den kommersiella servicen som finns i centralorten Vingåker kan nyttjas i större
utsträckning och därmed ökar sannolikheten för att dessa finns kvar på sikt.
19
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➢ Ett ökat kollektivt resande minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och bidrar
därmed till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
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Prioriterat utvecklingsområde:
Utökad tillgång till servicefunktioner
Både kommersiell, offentlig och ideellt driven service fyller viktiga funktioner på den plats där människor
bor och verkar. Vi ska tillsammans arbeta för att öka tillgången till den typ av service som efterfrågas av
människorna i Vingåkersbygdens olika orter. I de lokala utvecklingsplanerna framkommer att
mötesplatser, detaljhandel och olika typer av infrastruktur är några av de viktiga servicefunktioner som
idag saknas i de flesta av orterna.
Mål: Vingåkerbygdens invånare upplever en hög servicenivå.
Delmål:

•

Den lokala efterfrågan av service är kartlagd

•

Fler utvecklingsgrupper har tecknat avtal med kommunen att bli samordnare för
lokala servicefunktioner

•

Landsbygdsbibliotekarien har regelbunden verksamhet i fler orter

•

Fler utbildningsinsatser har genomförts för att minska det digitala utanförskapet

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Inventera och kartlägg vilken typ av service som
efterfrågas och prioriteras i de olika kransorterna
Genomföra informationsinsatser för att öka
kunskapen kring vad avtalet för att samordna
lokala servicefunktioner innebär
Skapa fler arbetsgrupper med fokus på att
tillgängliggöra mer service, i samarbete med
kommun och företag
Genomföra insatser inom ramen för projektet
”Digitalt, socialt ekosystem för smart
landsbygdsutveckling”
Arbeta för att gemensamma mötesplatser ska
finnas tillgängligt i alla kommunens orter

De lokala utvecklingsgrupperna
samt Vingåkers kommun
Vingåkers kommun samt de lokala
utvecklingsgrupperna

2021 2022
2021 2022

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun.

2020 och
framåt

Vingåkers kommun, de lokala
utvecklingsgrupperna

2022-23

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Återuppta arbetet med landsbygdsbibliotikaren
och friskolan samt utveckla samverkan
Synliggöra och sprida utvecklingsarbetet i
Vingåkersbygden, skapa bättre förutsättningar för
lokal förankring och samverkan mellan de olika
orterna.

Österåkerbygdens friskola och
Sockenrådet
Vingåkers kommun, de lokala
utvecklingsgrupperna

2022
2021-23

21
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Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ En ökad tillgång till olika typer av servicefunktioner förbättrar och förenklar livet
i byarna. Även företagande gynnas när tillgång till exempelvis handel och
paketutlämning finns på orten.
➢ Då service finns tillgängligt närmare hemmet krävs mindre resor till och från
centralorten eller andra orter, vilket minskar utsläpp samtidigt som tid sparas.
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Prioriterat utvecklingsområde:
En rik och meningsfull fritid för alla
Att få möjlighet att utvecklas under sin fritid på den egna orten bidrar till en känsla av trivsel och mening.
I Vingåkersbygden är vi stolta över och tar ansvar för vårt kulturarv samtidigt som vi vågar blicka framåt
och utvecklas. Här samverkar flera olika aktörer inom kultur- och föreningslivet för att anordna aktiviteter
och skapa förutsättningar för sport- och friluftsliv.
Mål: Alla invånare i Vingåkersbygden upplever en rik och meningsfull fritid i livets alla stadier.
Delmål:

•

Andelen aktiviteter för barn och ungdomar har ökat i Vingåkerbygdens alla orter.

•

Antalet barn i föreningslivet har ökat.

•

Landsbygdsbibliotekarien besöker regelbundet alla orter i Vingåkersbygden.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Föreningar eller utvecklingsgrupper anordnar
aktiviteter riktade mot bygdens barn- och
ungdomar
Landsbygdsbibliotekarien nyttjas för att öka
utbudet av aktiviteter samt minska det digitala
utanförskapet.
Kommunen erbjuder aktiviteter för barn- och unga i
Vingåkersbygden under skolloven
Stärka föreningslivet i Vingåkersbygden genom att
synliggöra deras behov och stötta deras arbete i
samråd med Kultur- och fritidsnämnden
Synliggöra föreningar i Vingåkersbygden med mål
att öka samverkan med utvecklingsgrupper och
näringsliv
Genomföra insatser för att invånare ska inspireras
till utflykter i Vingåkerbygdens alla orter

Föreningar och/eller lokala
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Lokala utvecklingsgrupper,
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2022

Arbeta med fördjupade översiktsplaner (FÖP) enligt
”Framtiden är vår”-modellen
Arbeta med samt utveckla badplatsdokumentet.
Det ska vara en naturlig väg för kommunens
insatser kopplat till badplatserna.

Vingåkers kommun
Vingåkers kommun, lokala
utvecklingsgrupper

2022

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar,
utvecklingsgrupper och företag
Vingåkers kommun och de lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2022-23
2021 och
framåt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Genom att stärka föreningslivet och sociala samlingsplatser skapas aktiviteter
som gör bygden till en attraktiv plats att bo och leva på.
➢ En bättre livskvalitet bidrar till en ökad folkhälsa, både psykiskt och fysiskt.
23
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➢ En meningsfull fritid förbättrar förutsättningarna för Vingåkerbygdens barn- och
unga att prestera i skolan.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Sprida information om den nya fritidsbanken i Åbrogården i
Vingåker. Fritidsbanken tillgängliggörs i hela Vingåkersbygden
bland annat med hjälp av Skojbussen under lov.

Vingåkers kommun i
samverkan med
föreningar och
utvecklingsgrupper

Kommunens koncept ”skoj i Vingåker” erbjuder aktiviteter i alla
orter under skolloven

Vingåker kommun

Tid
2020 och
framåt

2020 och
framåt
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Prioriterat utvecklingsområde:
Trygghet, trafik och närmiljö
I de lokala utvecklingsplanerna lyfts ofta frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö. Önskemål om sänkta
hastigheter på vägarna genom byarna påpekas ofta, i kombination med andra åtgärder som skapar
trygghet. Även åtgärder för ökad trivsel anses viktigt, som exempelvis belysning, växtlighet och
renhållning.
Mål: Fungerande rutiner för frågor kring trygghet, trafik och närmiljö finns på plats samt är förankrad och
kommunicerad, både inom kommunorganisationen och gentemot medborgarna. Närmiljön upplevs som
trevlig och välskött.
Delmål:

•

Möjligheten att som medborgare kunna påverka sin närmiljö har ökat.

•

De kontinuerliga trygghetsvandringarna visar tydligt vilka behov som finns av
exempelvis belysning av gångbanor i Vingåkersbygden.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Trygghetsvandringar genomförs två gånger per år. De
framtagna rutinerna efterlevs, följs upp och utvärderas.
Skapa fler arbetsgrupper i byarna med fokus på trafik,
trygghets- och säkerhetsfrågor.
Fortsätta att kontinuerligt arbeta med trafikfrågor i det
sammanställande dokumentet samt utveckla
arbetssättet.
Kommunicera och informera om trafikdokumentet till
utvecklingsgrupper och invånare. Dokumentet ska vara
naturlig väg för information och frågor om trafik.
Kartlägga önskemål kring närmiljön i Vingåkerbygdens
alla orter.

Vingåkers kommun

2021-22

De lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och framåt

Vingåkers kommun

2022

Vingåkers kommun
och lokala
utvecklingsgrupper

2021 och framåt

2022

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Genom att ha tydliga och transparenta rutiner för arbetet med vägar, trafik och
närmiljö skapas en förståelse hos kommuninvånarna hur processerna fungerar.
Detta tydliggör också vilka åtgärder som är genomförbara och vilka aktörer som
ansvarar för dessa.
➢ Kommunens tjänstemän kan lägga mer tid på att genomföra åtgärder som leder
till en säkrare och tryggare närmiljö i hela Vingåkersbygden.
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➢ Det blir tydligt och enkelt för medborgarna att kunna påverka frågor som rör
trygghet, trafik och närmiljö.
➢ En tryggare och trevligare närmiljö.

Avklarade delmål
•

En rutin för trygghetsvandringar har tagits fram.

•

En rutin för att långsiktigt hantera trafikrelaterade frågor och ärenden har
tagits fram.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid

Anordna en nätverksträff för utvecklingsgrupperna med fokus
på trafikfrågor, enligt förslag från LUF.

Vingåkers kommun

2020

Ta fram en handlingsplan för hur trygghetsvandringar ska
genomföras och kommunicera den intern och externt.

Vingåkers kommun

2020

Ta fram rutiner för arbete med trafikfrågor i Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

2020

26
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Prioriterat utvecklingsområde:
Förbättrade förutsättningar för de areella näringarna
Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkersbygden är verksamma inom de areella näringarna
(jordbruk, skogsbruk och vattenbruk). Det är näringar som tydligt präglar miljön i Vingåkersbygden och
som indirekt skapar sysselsättning inom andra typer av verksamheter. Det är viktigt att de som är
verksamma företagare inom branschen har en möjlighet att påverka utvecklingen i Vingåkersbygden, så
att det även i framtiden finns goda möjligheter att bedriva lantbruk, skogsbruk och vattenbruk här.

Mål: Att kommunen uppmärksammar och tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som präglar
företagande inom de areella näringarna.
Delmål:

•

Kommunen upphandlar i större utsträckning livsmedel med förankring i den
livsmedelsproduktion som sker i Vingåkersbygden.

•

Det finns en fungerande och behovsenlig dialog mellan kommunen och
företagare inom de areella näringarna.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Ett system för att matcha utbudet från lokala
livsmedelsproducenter med efterfrågan från
kommunens avdelning för Mat & måltider arbetas fram

Vingåkers kommun.
Livsmedelsproducenter
i Vingåkersbygden.

2020

Utreda intresset hos kommunens lantbrukare att sälja
delar av sin produktion lokalt.
Kontinuerlig bevakning av länsstyrelsens arbete med
den regionala livsmedelsstrategin i Södermanland. Delta
i nätverk som berör området och vara en aktiv
samarbetspart för att strategin ska få effekt i
Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

2021

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Ta fram en kommunal handlingsplan, kopplat till den
regionala livsmedelsstrategin.

Vingåkers kommun

2021-22

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Mer lokala råvaror i kommunens pedagogiska måltider ökar kunskapen om
svensk livsmedelsproduktion och stärker känslan av samhörighet i
Vingåkersbygden.
Genom kontinuerlig dialog mellan kommunen och de areella näringarna skapas möjligheter för att
påverka strategier och planer i ett tidigt skede, exempelvis den nya översiktsplanen i Vingåkers kommun.
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Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Informera om och utred hur kommunens satsningar på LoRaWan (sensornätverk) kan förbättra teknikutvecklingen och
därmed förutsättningarna för de areella näringarna.

Vingåkers kommun

Tid
2020 och
framåt

28

86

PLAN VINGÅKERS KOMMUN

7. DE LOKALA UTVECKLINGSPLANERNA I KORTHET

En del av underlaget till denna handlingsplan utgörs av de lokala utvecklingsplanerna som varje område i
Vingåkersbygden har arbetat fram genom olika processer. Här sammanfattas deras prioriterade frågor, men de
finns också att läsa i sin helhet på kommunens hemsida www.vingaker.se.

Högsjö:

Läppe:

• Fritid & friskvård (Ungas fritid och
sysselsättning, tillgänglighet till upplysta
elljusspår).
• Samverka med Högsjö bollklubb för att hitta
finansiering till deras planerade konstgräsplan
• Service 2.0 (göra Högsjö synliga digitalt,
marknadsföring, information om bygden,
bussförbindelser, distriktssköterska etc.)
• Högsjö Folkets Hus (renovering av taket, bildats
arbetsgrupp för att hitta finansieringsformer)

• Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser
för kultur, bildning, organisering, service, hälsa och
personlig utveckling.
• Skapa seniorbostäder, som möjliggör bland annat
för våra äldre att kunna bo kvar på orten.
• Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen
förbättras uppenbart genom hastighetskameror vid
alla infarter samt belysning genom hela byn, även
längs med 214.

HUG – Högsjös utvecklingsgrupp - förvaltar och
ansvarar för genomförandet av den lokala
utvecklingsplanen för Högsjö. HUG är den
sammanhållande parten i bygdens
utvecklingsarbete och har överblick över de olika
utvecklingsprocesser som är i gång.

Byalaget Kreativa Läppe förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Läppe. De organiserar sig i olika arbetsgrupper. Har
några personer visat intresse för en specifik fråga
som för Läppe framåt har en arbetsgrupp bildats.
Dessa arbetar självständigt men med regelbundna
återkopplingar till styrelsen för byalaget.

Österåker:

Baggetorp:

• Fortsatt arbete för stöd och utveckling av
Österåkersbygdens friskola
• Byggnation av marknära bostäder i form av egna
hem, hyresrätter och seniorboenden
• Servicecenter
• Fritidsverksamhet för ungdomar
• Besöksnäringen
• Förbättrade kommunikationer
• Strategier för självförsörjning av livsmedel och
energi

• Utbildning: behålla fritidshem och skolskjuts
• Säkerhet: Asfaltera och laga vägar, flytta
sopstationen
• Miljö: Välkomstskylt från båda hållen vid
hastighetsgräns
• Hälsa/motion: Skötsel av gräsmatta och
fotbollsplaner
Föreningen Aktivt Baggetorp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen
för Baggetorp. Föreningens syfte är att genom aktivt
utvecklingsarbete främja och utveckla Baggetorp som
bygd.

Österåker sockenråd förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Österåker. Varje år kallar sockenrådet till
sockenstämma som är för alla sockenbor från 16 års
ålder. En programpunkt finns på stämman där idéer
tas fram och grupper bildas kring olika projekt.
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Marmorbyn:

Vingåker:

• Mindre lekutrustning vid badplatsen
• Utveckla badplatsen
• Trafikfrågor, bland annat sänkta hastigheter (30km/h
på villavägarna)
• Anlägga ett 3km långt motionsspår med belysning
• Skapa cykelterrängbana för barn
• Kompletterande belysning längs gång/cykelvägar
• Skapa ett utegym
• Arbeta för att reningsverket vid badplatsen rustas och
visuellt ser bättre ut
• Cykelväg till Katrineholm
• Vårda Kolsnaren
• Bättre bussförbindelser

• Stärka samverkan mellan Vingåkers företag och
föreningar

• Utveckling av centrummiljön
• Utveckla mötesplatser och evenemang som stärker
gemenskapen och samverkan i Vingåker

Samverkarna i Vingåker förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Vingåker centralort. Det är en förening som verkar
för att föreningar och företag ska synas, göra sig
hörda och samarbeta. Därtill arbetar de för ett mer
aktivt närings- och föreningsliv i Vingåkersbygden
genom att utveckla idéer och evenemang och vara en
plattform för dialog, exempelvis med kommunen.

Marmorbyns utvecklingsgrupp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Marmorbyn. De samordnar arbetet och kontakterna
med kommunen. Inom ramen för gruppen ska
tillfälliga projektgrupper bildas vilka ska drivas av
Marmorbybor som är speciellt intresserade av
projektet och därför har en drivkraft att nå i mål.

Stortinget i Tennisparken, 2019
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1. VARFÖR EN KOMMUNAL UTVECKLINGS- OCH SERVICEPLAN?
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022,
den politiska plattformen, innehåller övergripande mål inom
fyra områden:

Förord
I Vingåkers kommun utvecklar vi demokratin. Vi prövar
nya sätt att driva vårt samhällsbygge i nära samverkan
med Vingåkersborna. Den här utvecklings- och serviceplanen är ett uttryck för det. Den tar sitt avstamp i den
politiskt beslutade utvecklingsstrategin från 2017.
Resultatet rent strukturellt är en modell som utgår från
lokala utvecklingsgrupper och deras bedömningar av vad
som bör prioriteras de närmaste åren i de olika geografiska
områdena i kommunen. På så sätt möts de övergripande
politiska besluten och de nära och konkreta åtgärdsförslagen.

•
•
•
•

Ekonomi i balans
Skola
Hållbar tillväxt
Landsbygdsutveckling

Den konstaterar bland annat att Vingåkersbygden ska ha en
trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett
brett utbud med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell
service.
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för
utveckling i Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med
strategin är att skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå
de politiskt satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.

Vi som arbetar för kommunen vill hela tiden nå ännu
längre i att skapa det samhälle som Vingåkersborna vill
ha. Därför är det inspirerande och viktigt att vi arbetar
med att utveckla själva demokratin. Självklart finns det en
del utmaningar i det men vi vågar pröva nya arbetssätt
och ser fram mot de konkreta förbättringarna för
Vingåkersborna som utvecklings- och serviceplanen
kommer att innebära.

Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en
handlingsplan som ska bidra till att utvecklingsstrategin
uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen

Vi ser lika mycket fram mot de diskussioner den kan skapa
om vad lokal demokrati är och ska vara.

Uppföljning och revidering
Uppföljning och utvärdering av den kommunala utvecklingsoch serviceplanen kommer att genomföras årligen av kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med lokalt
utvecklingsforum, och därefter redovisas för politiken. Arbetet
visas även för allmänheten under det årliga Stortinget.
Planen revideras då efter behov och anpassas efter förändrade
förutsättningar. Det främsta syftet med detta är att rutinmässigt
följa upp hur arbetet med de olika aktiviteterna och delmålen
går. Eftersom delmålen i denna handlingsplan fungerar som
indikatorer för hur arbetet med utvecklingsstrategin fortgår så
kommer de även att följas upp via kommunens planerings- och
uppföljningssystem Stratsys.

Budget
Arbetet med den kommunala utvecklings- och serviceplanen
ryms inom budgeten för utvecklingsstrategin. Vissa
delaktiviteter är projektfinansierade och andra kan finansieras
genom den del av investeringsbudgeten som kommunstyrelsen
valt att öronmärka för lokal utveckling. Det finns även
aktiviteter som finansieras via befintlig driftsbudget. I och med
att dessa aktiviteter framgår i denna handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent sätt samt visar hur de bidrar
till landsbygdsutveckling.

Ralf Hedin, kommunchef

MÅL

STRATEGI

HANDLINGS
PLAN
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• Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022.
• Övergripande områden: Ekonomi i balans, skola, hållbar
tillväxt och landsbygdsutveckling

• Utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden 2018-2023
• Syfte: Skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling

• Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden
med prioriterade utvecklingsområden

5

2. VINGÅKERSBYGDENS UTVECKLINGSSTRATEGI

Lokalt utvecklingsforum

Vingåkersbygden ska utvecklas och bli Sveriges smartaste landsbygd. Arbetssättet för att nå visionen bygger på trepartssamverkan (också kallat LEADER-metoden). Då offentliga, privata och ideella aktörer samverkar uppnår vi störst effekt och
skapar demokrati, engagemang, gemenskap och mångfald. Vingåkersbygden är småskaligt och därmed ska det också ligga
nära till hands att samarbeta, organisera smart och kommunicera enkelt med varandra.

Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. LUF består av två representanter
från varje utvecklingsgrupp som är verksamma i Vingåkersbygden: Högsjö utvecklingsgrupp, Byalaget Kreativa Läppe,
Österåkers sockenråd, Marmorbyns utvecklingsgrupp, Aktivt Baggetorp, Samverkarna i Vingåker samt arbetsgruppen för de
areella näringarna.

Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Dessa kan se ut på lite olika sätt men
gemensamt är att de ska representera invånarnas ambitioner, idéer och behov. En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att
prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör bygden till en bättre plats att leva och verka på. Även en
arbetsgrupp för de areella näringarna tar fram en variant av en utvecklingsplan, där deras prioriteringar framgår.

Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar LUF aktuella frågor, exempelvis fördelning av årets bygdepeng, hur
vissa investeringsmedel ska användas och vad de anser är prioriterade frågor för hela Vingåkersbygden. LUF är en länk
mellan kommunen och Vingåkersbygdens invånare. Det är också en resurs för kommunens politiker och tjänstemän som kan
få inspel till och förankra planer och beslut.

De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i Vingåkersbygden vill att
framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till offentliga, privata och ideella aktörer som verkar för
att skapa utveckling i området.

Underlag och process för denna handlingsplan
En arbetsgrupp utsedd av Lokalt utvecklingsforum, bestående av representanter för de olika kransorterna, träffades
13 februari 2020 för att tillsammans ta fram de prioriterade utvecklingsområdena för Vingåkersbygden. Utgångspunkten
för diskussionerna var de lokala utvecklingsplanerna. Med anledning av Coronapandemin arbetade gruppen därefter på
distans och tog fram förslag på delmål och aktiviteter för att uppnå de övergripande målen inom varje prioriterat område.
Areella näringarna bidrog med inspel och kommentarer på framtaget förslag via mejl.

Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram
lokala utvecklingsplaner, gemensamt är att de ska
representera invånarnas ambitioner, idéer och behov.

MEDBORGARFÖRSLAG

Förverkligande

↑

Det finns flera sätt att delta i den lokala demokratin
och påverka utvecklingen i Vingåkersbygden.
Du kan till exempel ringa eller skicka mejl till
kommunens olika tjänstemän och politiker.
Den som är folkbokförd i Vingåkers kommun får
dessutom väcka ärende i fullmäktige genom att

↑

Kommunal utvecklings- och serviceplan

↑

skriva och skicka in ett så kallat medborgarförslag.
Det gäller även för personer under 18 år och
utländska medborgare som inte har rösträtt.
En organisation eller förening har inte möjlighet
att lämna in ett medborgarförslag.

LOKALT UTVECKLINGSFORUM
Består av två representanter från varje utvecklingsgrupp samt tjänstemän på kommunen.

Vingåker centralort
Lokal utvecklingsplan
Samverkarna

Österåker

Lokal utvecklingsplan
Österåker sockenråd

Marmorbyn

Lokal utvecklingsplan
Marmorbyns utvecklingsgrupp

↑

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VINGÅKERS KOMMUN
Areella näringar

Utvecklingsplan
Utvecklingsgrupp areella näringar

Läppe

Lokal utvecklingsplan

Högsjö

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska bidra till god hushållning med naturresurser och har en viktig roll som måldokument och
vägvisare mot en mer hållbar framtid.

Lokal utvecklingsplan
Högsjö utvecklingsgrupp

Baggetorp

Lokal utvecklingsplan

Den smarta Vingåkersbygden
6
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När den nya översiktsplanen för Vingåkers kommun
tas fram så är den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ett viktigt underlag eftersom den visar
vad kommuninvånarna anser är viktigt vad gäller
Vingåkersbygdens utveckling.
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3. VINGÅKERSBYGDEN ÄR EN DEL AV
SÖDERMANLAND, SVERIGE OCH VÄRLDEN
Regionala, nationella och internationella strategier är relevanta också för Vingåkersbygden.
Det är ju här, på lokal nivå, som sådana strategier till slut ska bli verklighet.
Vingåkersbygden är det lokala som existerar i en globaliserad värld – det glokala samhället.

De globala målen, Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell
agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030
ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa
klimatkrisen. Om cirka tio år ska Agenda 2030 och de globala
målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. För
att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt arbete, inte minst på
lokal nivå. Den strategiska inriktningen för mandatperioden
2019 - 2023 i Vingåkers kommun konstaterar att det i varje
politiskt beslut ska framgå hur beslutet bidrar till tillväxt samt att
minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030 finns med.

En sammanhållen politik för
Sveriges landsbygder

Sörmlandsstrategin
Sörmlandsstrategin 2020 är länets strategi för det regionala
utvecklingsarbetet. Enligt Sörmlandsstrategin är tillgången till
bland annat arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och goda livsoch boendemiljöer avgörande för att skapa en region som kan
attrahera, behålla och utveckla såväl kompetens som företag
och kapital.

Det övergripande målet för den sammanhållande landsbygdspolitiken är att den ska leda till En livskraftig landsbygd med
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet.
Landsbygdspolitiken har följande tre delmål:
• Hållbar tillväxt
• Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart
utnyttjande av naturresurser.
• Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder.

Regionalt serviceprogram för
Södermanlands län
Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att synliggöra
landsbygdsperspektivet i den regionala utvecklingen. Det ska
stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig
service i Södermanlands landsbygder. Det är dock i första
hand tillgången till kommersiell service i form av dagligvaror
och drivmedel som ska vara utgångspunkten för programmets
insatser. Av särskild vikt är också att bevara och främja den
infrastruktur som är grundförutsättningen för service till
boende och företag.

En livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019 - 2030
Det övergripande syftet med den regionala livsmedelsstrategin
är att livsmedelsproduktionen till år 2030 ska ha ökat
betydligt, att den är hållbar och ger möjlighet till tillväxt och
ökad lönsamhet. För att vi ska nå dit till år 2030 behövs
insatser på flera områden. Maten och produktionen måste
lyftas och ta mer plats i både näringsliv, politik och i hemmen.
I strategin finns fem områden som är särskilt viktiga
att arbeta med:
• Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
• Regler och villkor
• Förutsättningar för företagande
• Sörmländsk matidentitet
• Ökad hållbar produktion

AGENDA 2030

8
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4. NÅGOT OM VINGÅKERSBYGDEN
Kläder är en viktig del av Vingåkers historia. Från 1900-talets
konfektionsindustri (fabrikstillverkade kläder) och fram till
dagens Factory Outlet. Den färgglada folkdräkten från
Vingåker är en av de äldsta i Sverige. Dräkten tillhörde
bönderna och bars fram till mitten av 1800-talet. Än idag
är intresset stort kring den flera hundra år gamla vingåkersdräkten.
När järnvägen Västra stambanan mellan Stockholm och
Göteborg anlades 1862 lyckades Vingåkersgreven Gustaf
Trolle-Bonde få igenom att ett stationshus skulle placeras
centralt i hans park i Vingåker. Efter ett uppehåll sedan
70-talet fick Vingåker 2003 återigen tågstopp vilket
såklart underlättar pendling till och från orten och gynnar
utvecklingen.
Närheten till vacker natur präglar Vingåkersbygden. Här
finns vandringsstigar som bjuder på natursköna miljöer
och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre naturreservat:
Igelbålen strax norr om Vingåker samt Perstorpsskogen och
Tomsängen i närheten av Högsjö. Här finns också många
sjöar och sju kommunala badplatser.

På flera håll runt om i Vingåkersbygden finns kulturhistoriska
miljöer. Bland dessa kan nämnas Högsjös bruksområde och
Säfstaholms slott i Vingåker. Även Österåker är en
gammal genuin landsbygd, klassad som riksintressant av
Riksantikvarieämbetet på grund av de gamla byarna. Orten
Läppe, vid Hjälmarens södra strand, finns beskriven redan
från 1600-talet. Här fanns då verksamhet i form av järntillverkning – bland annat kanonkulor för den svenska krigsmakten. Idag finns populär camping i Läppe som drar många
besökare varje sommar.

Vision för Vingåkersbygden
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige en varumärkesplattform för Vingåkers kommun. Den syftar till att vi
gemensamt och strategiskt ska lyfta det som är attraktivt med Vingåkers kommun. Samtidigt visar varumärkesplattformen
vad vi behöver utveckla och förbättra för att bli ännu mer attraktiva. Underlaget till varumärkesplattformen var omfattande
och kom från enkäter, workshops och öppna möten med kommuninvånare, företag och anställda inom organisationen.
Arbetet mynnade ut i en vision för Vingåkersbygden som skulle fånga kärnan i vår strävan, vad vi vill uppnå och hur vi vill
uppfattas på lång sikt.
Vi lovade att Vingåkersbygden ska bli Sveriges smartaste landsbygd. Detta ligger till grund för
utvecklingsstrategin, vars syfte är att skapa ett långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling för att uppnå denna vision.
Med landsbygdsutveckling menar vi utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt Vingåker centralort.
Vi är en landsbygdskommun – och det är vi stolta över.

Marmorbyn är uppbyggd kring brytningen av
Gropptorpsmarmor som använts till jordbrukskalk,
byggnadssten och senare till fasadbeklädnad, trappor, golv
och mortlar. I bygdegården finns idag ett litet museum
som berättar om marmorbrottets historia. Byn Baggetorp
- belägen mittemellan de tre sjöarna Kolsnaren, Viren och
Näsnaren - blev genom västra stambanas utbyggnad och
järnvägsstationens tillkomst år 1887 utlastningsplats för
bygdens produkter. Under början av 1900-talet var det
förutom jord- och skogsbruksprodukter även marmor från
Gropptorps stenindustri som fördes till Baggetorp för vidare
befordran.

Vi menar även utveckling av själva kommunorganisationen, det vill säga att vi även internt måste samverka och jobba
smartare för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Det betyder att denna kommunala utvecklings- och serviceplan även tar
hänsyn till kommunorganisationens vision och värdegrund: våga, ansvar, respekt och stolt.

Den smarta Vingåkersbygden
• Vi är drivna och ansvarstagande
• Vi ger ett välkomnande och trivsamt intryck
• Vi samverkar för en bättre framtid
• Vi ställer snabbt om till en modern landsbygd
Till oss kommer du för ett hållbart liv på landet.

LITE SIFFROR OM VINGÅKERSBYGDEN
Vingåkersbygden är till ytan 370 kvadratkilometer
stort. Ungefär två tredjedelar består av skogsmark
och här finns även mycket åker- och betesmarker.
9 111 personer bodde i Vingåker 2019. En majoritet
bor i småhus eller villor. Lite drygt en fjärdedel av
invånarna bor i flerbostadshus (lägenheter), varav de
flesta i hyresrätter.
44 är den genomsnittliga åldern i kommunen.
2223 personer både bor och arbetar i Vingåkers
kommun. 900 personer pendlar till kommunen för
att jobba och 1729 pendlar till en annan kommun
för att jobba.

10

Vingåkersborna äger tillsammans 5 084 bilar.

Ortsnamnet Vingåker är känt i skrift från år 1314
som Wikinghaker vilket syftar på en forntida
samlingsplats vid ett större vattenrikt område.
Runt om i kommunen vittnar fornlämningar om
att detta var en attraktiv plats att leva och bo på
under medeltiden.

Vingåkersbiografen är en av Sveriges allra
äldsta biografer som fortfarande används.
65 % av invånarna i Vingåkersbygden bor
i kollektivtrafiknära läge* (2017).

I småskaliga Vingåkersbygden finns företag
inom många branscher och flera exempel på
framgångsrikt företagande.

*Andel befolkning i det geografiska området som har en
trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som
trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00
och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och
beaktar inte väg- och gatunät.

I Vingåkersbygden finns ett aktivt föreningsliv
som tillsammans bidrar till kulturliv, folkbildning,
idrott, hälsa och friluftsliv. De ger också barn och
ungdomar meningsfull sysselsättning, ett socialt
ansvarstagande och engagemang.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB
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5. SERVICE I VINGÅKERSBYGDEN

Fram hit har vi gått
igenom bakgrund, syfte
och sammanhang för
detta dokument.

Det är människorna som bor i Vingåkersbygden som bäst
vet vilken service de behöver och hur den ska tillhandahållas. Deras behov och prioriteringar framkommer i de
lokala utvecklingsplanerna.

I det regionala serviceprogrammet för Södermanlands län
konstateras att traditionella servicelösningar i allt högre
utsträckning ersätts av kommersiell och offentlig service i
samverkan. För att kunna utveckla eller behålla servicen på
landsbygden behövs alltså bättre samverkan, ett helhetstänk
och en strävan efter lokalt anpassade lösningar.

För att utveckla servicen i Vingåkersbygden enligt behov och
lokala förutsättningar krävs att alla aktörer tar initiativ och
ansvar. Vi tror på att en nära samverkan mellan offentliga,
privata och ideella aktörer leder till att servicen kan upprätthållas och utvecklas.

Dagligvaruhandel, drivmedel och IT-infrastruktur är områden
som prioriteras i det regionala serviceprogrammet för
Södermanlands län. I Vingåkersbygden finns nu ett väl utbyggt
bredbandsnät. Med den digitala infrastrukturen på plats finns
förutsättningar för att utveckla annan service på ett smart sätt.

Nu går vi vidare till själva
kärnan i utvecklings- och
serviceplanen, alltså
vad som ska göras!

12

Insatser som syftar till en god tillgång till kommersiell och
offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det
är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt
besöka som turist.

Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska genom
de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå målet
om en hög upplevd service i Vingåkersbygden.

I den strategiska inriktningen
för mandatperioden
fastställs följande mål:
Boende och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.
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Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska, genom de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå målet om
en hög upplevd service i Vingåkersbygden.

Annan service idag

Här nedan finns ett antal tabeller som visar vilken service som finns idag i Vingåkersbygdens olika orter. Dessa är uppdelade
i offentlig, kommersiell och annan service. På så sätt breddas förståelsen av vad service innebär. Den sista tabellen (nr. 4)
listar efterfrågad service som framkommit i lokala utvecklingsplaner och annan medborgardialog.

Offentlig service i Vingåkersbygden
Högsjö
Kommunal skola f-6,
förskola och
fritidshem
Idrottshall

Läppe
Trollkojans
förskola
(kooperativ)

Österåker
Österåkersbygdens
friskola och fritidshem
Kommunal förskola
Idrottshall

Marmorbyn
Kommunal skola
f-6, förskola och
fritidshem

Baggetorp
Kommunal förskola

Badplats

Badplats

Lekplats

Lekplats

Badplats

Distriktssköterska 1
dag/vecka
Bussförbindelser till
Vingåker

Buss till Katrineholm.
Till Vingåker endast
skoltider.

Badplats

Badplats

Lekplats vid
skolan

Lekplats

Buss till
Katrineholm. Till
Vingåker endast
skoltider.

Vingåker
Kommunala grundskolor,
förskolor och fritidshem

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Utomhusscen

Byfika ”Kaffe med
kunskap” varannan
vecka. Samverkan med
landsbygdsbibliotekarie
Hjälmargården
(konferens, camping,
restaurang under
säsong).

Hembygdsgård,
skolmuseum

Bygdegård

Bygdegård

Fotbollsplan,
ishockeyrink,
lekplatser (friskolans)

Fotbollsplan,
skridskobana

Fotbollsplan

Hagby idrottsplats

Marmormuseum

Församlingshem Gym

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstat Återvinningsstation
ion
Loppis
Kyrkor och
anordnad av
församlingshem
privatpersoner
Handel

Elljusspår vid
friluftsområdet +
grillplats
Återvinningsstation

Badhus, bibliotek,
fritidsgård
Badplats i Viala och
Lyttersta
Lekplatser
Vårdcentral, folktandvård

Bussförbindelser till
Katrineholm och
Vingåker

Läppe

3 fotbollsplaner,
tennisplaner,
boulebana

Flera idrottsanläggningar

Bibliotek 1 dag/vecka

Högsjö
Folkets hus

Restauranger

Kyrka och
församlingshem

Gym som drivs av
förening
Båtplatser

Nostalgimuseum

Tabell 3. Här menas service i en bredare bemärkelse än ovan, det vill säga sådant som inte drivs offentligt eller
inkluderas i bemärkelsen kommersiell service enligt tabell 2.
3

Efterfrågad service

Viks återvinningscentral

Högsjö
Fler besök av
distriktssköterska

Läppe
Föreningshus
för service, kultur,
bildning osv.

Utegym

Digitala skåp för
paketutlämning
(pilotprojekt pågår)

Tabell 1. Service där kommunen eller annan offentlig aktör är huvudman, finansierar och/eller sköter driften.
1

Elljusspår vid
friluftsområdet
behöver rustas
upp.
Rusta upp centrala
lekplatsen

Kommersiell service i Vingåkersbygden
Dagligvaruhandel
Apotekstjänster
Paketombud
Betaltjänster
Drivmedel

Högsjö
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Läppe
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Österåker
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Marmorbyn
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Baggetorp
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Diverse
idrottsanläggningar

Båsenberga
friluftsområde
Hotell & restauranger
M.m.

Arbetslivsmuseum
B&B vid Högsjögård

Buss till vissa byar, mest
skoltider, samt till
Katrineholm. Tåg till
Hallsberg och till
Stockholm.
Systembolag

Vingåker
Folkets park,
Säfstaholms slott,
Tennisparken,
slottsparken
Biograf

Vingåker
Ja
Ja
Ja
Ja (bankkontor inkl. kontantuttag)
Ja

Österåker
Servicecenter i
enlighet med
invånarnas
behov, t ex
butik.

Marmorbyn
Lekplats

Baggetorp
Skola, nya
fritidshemslokaler

Cykelterrängbana Bibliotekssamverkan

Boulebana,
grillplatser

Elljusspår,
utegym

Elljusspår, utegym

Större badhus

Cykelväg till
Katrineholm (via
Baggetorp).

Cykelväg till badplats och
till Katrineholm samt
Vingåker

Övergång för
cykel och gående
över 52, vid
rondellen
Fler små butiker
på Köpmangatan
Café med längre
öppettider
Bad för hundar

Vatten och avlopp
till badplatsen
Fler hyresrätter
centralt med hiss

Tabell 2. I enlighet med den nationella och regionala definitionen av kommersiell service på landsbygden menas
här dagligvaruhandel, apotekstjänster, paketombud, betaltjänster och drivmedel.

Vingåker
Mer belysning på
gator

Två anslagstavlor
Samverkan med
bygdegårdsföreningen.
Digitala skåp för
paketutlämning och
kylrum för att hämta ut
livsmedel köpta online
Bemannad bensinstation

Areella näringarna
Bättre
förutsättningar för
att ta emot och
lämna större
försändelser

Tabell 4. Detta har framkommit i de lokala utvecklingsplanerna eller i annan medborgardialog. Här tydliggörs
behov och önskemål, men tabellen är inte en handlingsplan.
4

14
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6. PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
Ökat bostadsbyggande i hela Vingåkersbygden

Förbättrade kommunikationer

Det finns en efterfrågan på ett mer varierat utbud av bostäder i Vingåkersbygden, främst i form av hyresrätter anpassade
för den äldre befolkningen som vill flytta från sina villor men ändå bo kvar i sin hemort. Liknande efterfrågan finns från
ungdomar som vill flytta in i ett första egna hem. Tillgången till en mångfald av bostadslösningar är dock begränsad i dagsläget.

Kommunikationer innefattar möjligheten att resa med bil, EPA, cykel och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken till och från
Vingåker och de flesta av småorterna upplevs inte vara tillräcklig då Sörmlandstrafikens avgångar anses vara för få.
Detta gör att många blir beroende av bilen vilket är begränsande, inte minst för de som inte har tillgång till bil.

Mål:
Utbudet av bostäder matchar den efterfrågan som finns i alla Vingåkersbygdens orter.

Även de kollektiva pendlingsmöjligheterna till och från Vingåker och orter utanför kommunen är viktiga att upprätthålla och
förbättra på sikt. Cykelvägar efterfrågas på flera håll.

Delmål:
• Bostadsförsörjningsprogrammet är förankrat inom kommunens olika förvaltningar samt Vingåkershem.
• En handlingsplan för att genomföra bostadsförsörjningsprogrammet är framtagen.
• Det finns arbetsgrupper som driver bostadsfrågor i de byar där behov och intresse finns.

Mål:
Möjligheterna att resa mellan Vingåkersbygdens olika orter upplevs som tillfredsställande för alla invånare.
Delmål:
• Fler människor i Vingåkersbygden samåker till och från jobb samt på fritiden.
• Tillgången till kollektivtrafik för en större andel av invånarna har ökat.
• Efterfrågan på fler cykelvägar tas med i den strategiska planeringen.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Möten för att förankra bostadsförsörjningsprogrammet
har hållits med Vingåkershem och berörda förvaltningar.
Ta fram en handlingsplan för att genomföra
bostadsförsörjningsprogrammet.
Följa upp Vingåkershems möte som hölls i Högsjö och som
ledde till ett uttalande om att centrala hyresrätter med hiss
skall byggas i Högsjö.
Det Leaderfinansierade projektet ”Förstudie: byahus och
tillhörande bostäder i Läppe” har genomförts.”

Vingåkers kommun

2020 2021
2020

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
genomfört ett projekt för att undersöka förutsättningarna
för bostadsbyggande
Bilda grupp i Baggetorp med intresse för bostadsfrågor
som kan samverka med kommunen. Exempelvis ang.
marknadsföring av tillgänglig mark i Baggetorp samt
undersöka möjligheterna att sälja sjötomter vid Sjögölet.

Vingåkers kommun
Vingåkers kommun, Högsjö
utvecklingsgrupp

2020

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med Vingåkers
kommun
Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med Vingåkers
kommun
Aktivt Baggetorp.
Vingåkers kommun.

2020

2020 2021
2020 –
2021

Ansvariga

Ti d

Fortsätta bevaka och uppmärksamma frågan om
pendlingsmöjligheter till och från Vingåker.
Genomföra projektet ”Smart samåkning i
Vingåkersbygden”.
Ha en kontinuerlig dialog med Sörmlandstrafiken
angående fler och anpassade avgångar. Önskemål
finns bland annat om avgångar mellan Baggetorp
och Marmorbyn.
Med hjälp av serviceavtalet starta upp initiativ för
samåkning i flera byar.
Bevaka frågan om fler cykelvägar i regionala
strategier.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun

2021

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Lokala utvecklingsgrupper

2020 och
framåt
Kontinuerligt

Vingåkers kommun

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Förbättrade kommunikationer möjliggör för fler människor att leva och verka i Vingåkersbygdens alla orter och samtidigt
ta del av utbud och service på annat håll. Detta gäller inte minst Vingåkersbygdens barn och ungdomar som själva
inte har tillgång till bil.
• Den kommersiella servicen som finns i centralorten Vingåker kan nyttjas i större utsträckning och därmed ökar
sannolikheten för att dessa finns kvar på sikt.
• Ett ökat kollektivt resande minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och bidrar därmed till att uppfylla de globala
målen i Agenda 2030.

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Då fler bostäder finns tillgängliga som är anpassade för den äldre befolkningen möjliggör det för fler personer att flytta
ifrån sina hus. Detta frigör bostäder som i större utsträckning efterfrågas av exempelvis barnfamiljer, vilket skapar en
flyttkedja som gynnar utvecklingen i hela Vingåkersbygden. Befolkningen på de olika orterna föryngras därmed och ett
underlag för en större mångfald av service skapas, exempelvis förskolor, skolor och fritidshem.
• Genom nybyggnation av bostäder som är anpassade till den äldre befolkningen kan många samhällsekonomiska vinster
göras. Ytor kan planeras så att äldrevården får utrymme för pauser och materiel, vilket sparar tid och resurser för kommunen.
Då människor har möjlighet att bor kvar i sina egna bostäder under en längre tid i livet ökar detta livskvaliteten samtidigt
som samhällets resurser sparas.
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Åtgärd eller aktivitet
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Utökad tillgång till servicefunktioner

En rik och meningsfull fritid för alla

Både kommersiell, offentlig och ideellt driven service fyller viktiga funktioner på den plats där människor bor och verkar.
Vi ska tillsammans arbeta för att öka tillgången till den typ av service som efterfrågas av människorna i Vingåkersbygdens
olika orter.

Att få möjlighet att utvecklas under sin fritid på den egna orten bidrar till en känsla av trivsel och mening.
I Vingåkersbygden är vi stolta över och tar ansvar för vårt kulturarv samtidigt som vi vågar blicka framåt och utvecklas.
Här samverkar flera olika aktörer inom kultur- och föreningslivet för att anordna aktiviteter och skapa förutsättningar för
sport- och friluftsliv.

I de lokala utvecklingsplanerna framkommer att mötesplatser, detaljhandel och olika typer av infrastruktur är några av de
viktiga servicefunktioner som idag saknas i de flesta av orterna.

Mål:
Alla invånare i Vingåkers- bygden upplever en rik och meningsfull fritid i livets alla stadier.

Mål:
Vingåkersbygdens invånare upplever en hög servicenivå.

Delmål:
• Andelen aktiviteter för barn och ungdomar har ökat i Vingåkersbygdens alla orter.
• Antalet barn i föreningslivet har ökat.
• Landsbygdsbibliotekarien besöker regelbundet alla orter i Vingåkersbygden.

Delmål:
• Den lokala efterfrågan av service är kartlagd
• Fler utvecklingsgrupper har tecknat avtal med kommunen att bli samordnare för lokala servicefunktioner
• Landsbygdsbibliotekarien har regelbunden verksamhet i fler orter
• Fler utbildningsinsatser har genomförts för att minska det digitala utanförskapet

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Inventera och kartlägg vilken typ av service som
efterfrågas och prioriteras i de olika kransorterna
Genomföra informationsinsatser för att öka
kunskapen kring vad avtalet för att samordna
lokala servicefunktioner innebär
Skapa fler arbetsgrupper med fokus på att
tillgängliggöra mer service, i samarbete med
kommun och företag
Arbeta för att gemensamma mötesplatser ska
finnas tillgängligt i alla kommunens orter

De lokala utvecklingsgrupperna
samt Vingåkers kommun
Vingåkers kommun samt de lokala
utvecklingsgrupperna

2020 2021
2020 2021

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun.

2020 och
framåt

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• En ökad tillgång till olika typer av servicefunktioner förbättrar och förenklar livet i byarna. Även företagande gynnas när
tillgång till exempelvis handel och paketutlämning finns på orten.
• Då service finns tillgängligt närmare hemmet krävs mindre resor till och från centralorten eller andra orter, vilket minskar
utsläpp samtidigt som tid sparas.
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Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Sprida information om den nya fritidsbanken i
Åbrogården i Vingåker. Fritidsbanken tillgängliggörs
i hela Vingåkersbygden bland annat med hjälp av
Skojbussen under lov.
Föreningar eller utvecklingsgrupper anordnar
aktiviteter riktade mot bygdens barn- och ungdomar
och får viss ersättning för detta via serviceavtalet.
Landsbygdsbibliotekarien nyttjas för att öka utbudet
av aktiviteter samt minska det digitala
utanförskapet.
Kommunens koncept ”skoj i Vingåker” erbjuder
aktiviteter i alla orter under skolloven
Genomföra insatser för att invånare ska inspireras
till utflykter i Vingåkersbygdens alla orter

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar och
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Föreningar och/eller lokala
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Lokala utvecklingsgrupper,
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2020 och
framåt

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar,
utvecklingsgrupper och företag

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Genom att stärka föreningslivet och sociala samlingsplatser skapas aktiviteter som gör bygden till en attraktiv
plats att bo och leva på.
• En bättre livskvalitet bidrar till en ökad folkhälsa, både psykiskt och fysiskt.
• En meningsfull fritid förbättrar förutsättningarna för Vingåkersbygdens barn- och unga att prestera i skolan.
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Trygghet, trafik och närmiljö   

Förbättrade förutsättningar för de areella näringarna

I de lokala utvecklingsplanerna lyfts ofta frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö. Önskemål om sänkta hastigheter på
vägarna genom byarna påpekas ofta, i kombination med andra åtgärder som skapar trygghet. Även åtgärder för ökad trivsel
anses viktigt, som exempelvis belysning, växtlighet och renhållning.

Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkersbygden är verksamma inom de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk och
vattenbruk).
Det är näringar som tydligt präglar miljön i Vingåkersbygden och som indirekt skapar sysselsättning inom andra typer av
verksamheter. Det är viktigt att de som är verksamma företagare inom branschen har en möjlighet att påverka utvecklingen i
Vingåkersbygden, så att det även i framtiden finns goda möjligheter att bedriva lantbruk, skogsbruk och vattenbruk här.

Mål:
Fungerande rutiner för frågor kring trygghet, trafik och närmiljö finns på plats samt är förankrad och kommunicerad, både
inom kommunorganisationen och gentemot medborgarna. Närmiljön upplevs som trevlig och välskött.

Mål:
Att kommunen uppmärksammar och tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som präglar företagande inom
de areella näringarna.

Delmål:
• En rutin för trygghetsvandringar har tagits fram.
• En rutin för att långsiktigt hantera trafikrelaterade frågor och ärenden har tagits fram.
• Möjligheten att som medborgare kunna påverka sin närmiljö har ökat.

Delmål:
• Kommunen upphandlar i större utsträckning livsmedel med förankring i den livsmedelsproduktion som
sker i Vingåkersbygden.
• Det finns en fungerande och behovsenlig dialog mellan kommunen och företagare inom de areella näringarna.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Anordna en nätverksträff för utvecklingsgrupperna med
fokus på trafikfrågor, enligt förslag från LUF.
Ta fram en handlingsplan för hur trygghetsvandringar ska
genomföras och kommunicera den intern och externt.
Skapa fler arbetsgrupper i byarna med fokus på trafikoch säkerhetsfrågor.
Ta fram rutiner för arbete med trafikfrågor i
Vingkersbygden.
Kartlägga önskemål kring närmiljön i Vingåkersbygdens
alla orter.

Vingåkers kommun

2020
2020

Vingåkers kommun.
Livsmedelsproducenter
i Vingåkersbygden.

2020

Vingåkers kommun

Ett system för att matcha utbudet från lokala
livsmedelsproducenter med efterfrågan från
kommunens avdelning för Mat & måltider arbetas fram

De lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och framåt

Kontinuerlig bevakning av länsstyrelsens arbete med
Södermanlands livsmedelsstrategin. Delta i nätverk som
berör området och vara en aktiv samarbetspart för att
strategin ska få effekt i Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun
och lokala
utvecklingsgrupper

2020 – 2021

Informera om och utred hur kommunens satsningar på
LoRa-Wan (sensornätverk) kan förbättra
teknikutvecklingen och därmed förutsättningarna för de
areella näringarna.

Vingåkers kommun

2020 och framåt

2020

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Genom att ha tydliga och transparenta rutiner för arbetet med vägar, trafik och närmiljö skapas en förståelse hos
kommuninvånarna hur processerna fungerar. Detta tydliggör också vilka åtgärder som är genomförbara och vilka aktörer
som ansvarar för dessa.
• Kommunens tjänstemän kan lägga mer tid på att genomföra åtgärder som leder till en säkrare och tryggare närmiljö i
hela Vingåkersbygden.
• Det blir tydligt och enkelt för medborgarna att kunna påverka frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö.
• En tryggare och trevligare närmiljö.
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Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Mer lokala råvaror i kommunens pedagogiska måltider ökar kunskapen om svensk livsmedelsproduktion och stärker känslan av
samhörighet i Vingåkersbygden.
• Genom kontinuerlig dialog mellan kommunen och de areella näringarna skapas möjligheter för att påverka strategier och planer i
ett tidigt skede, exempelvis den nya översiktsplanen i Vingåkers kommun.
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7. DE LOKALA UTVECKLINGSPLANERNA I KORTHET

En del av underlaget till denna handlingsplan utgörs av de lokala utvecklingsplanerna som varje område i Vingåkersbygden
har arbetat fram genom olika processer. Här sammanfattas deras prioriterade frågor, men de finns också att läsa i sin helhet på
kommunens hemsida www.vingaker.se.

Högsjö:

Läppe:

• Seniorboende (alternativa boendeformer för äldre som
vill bo kvar i Högsjö men inte ha ett stort hus och
tomt att sköta).
• Badplats (upprustning av badplats och förbättra
tillgängligheten och modernisera sanitetsanläggningen)
• Fritid & friskvård (Ungas fritid och sysselsättning, centrala
lekplatsen, tillgänglighet till upplysta elljusspår).
• Service 2.0 (marknadsföring, information om bygden,
bussförbindelser, distriktssköterska etc.)

• Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser för
kultur, bildning, organisering, service, hälsa och
personlig utveckling.
• Skapa seniorbostäder, som möjliggör bland annat för
våra äldre att kunna bo kvar på orten.
• Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen förbättras
uppenbart genom hastighetskameror vid alla infarter samt
belysning genom hela byn, även längs med 214.

HUG – Högsjös utvecklingsgrupp - förvaltar och
ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen
för Högsjö. HUG är den sammanhållande parten i bygdens
utvecklingsarbete och har överblick över de olika
utvecklingsprocesser som är i gång.

Österåker:

Marmorbyn:

• Fortsatt arbete för stöd och utveckling av
Österåkersbygdens friskola
• Byggnation av marknära bostäder i form av egna hem,
hyresrätter och seniorboenden
• Servicecenter
• Fritidsverksamhet för ungdomar
• Besöksnäringen
• Kommunikationer
• Självförsörjning av livsmedel och energi

• Lekpark
• Utveckla badplatsen
• Cykelväg till Katrineholm
• Trafikfrågor, bland annat sänkta hastigheter

Österåker sockenråd förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Österåker. Varje år kallar sockenrådet till sockenstämma
som är för alla sockenbor från 16 års ålder. En programpunkt
finns på stämman där idéer tas fram och grupper bildas kring
olika projekt.

Byalaget Kreativa Läppe förvaltar och ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för Läppe. De
organiserar sig i olika arbetsgrupper. Har några personer
visat intresse för en specifik fråga som för Läppe framåt har
en arbetsgrupp bildats. Dessa arbetar självständigt men med
regelbundna återkopplingar till styrelsen för byalaget.

Baggetorp:
• Utbildning
• Marknadsföra mark och bygga bostäder
• Trygghet, främst trafikrelaterat
• Central samlingsplats i Baggetorp

Marmorbyns utvecklingsgrupp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Marmorbyn. De samordnar arbetet och kontakterna med
kommunen. Inom ramen för gruppen ska tillfälliga projektgrupper bildas vilka ska drivas av Marmorbybor som är
speciellt intresserade av projektet och därför har en drivkraft
att nå i mål.

Vingåkers centralort:
Under Stortinget som hölls i Tennisparken i augusti 2019
inkom många idéer och förslag på vad som är bra och vad
som kan bli bättre i Vingåker vad gäller service, aktiviteter
och samhällsutveckling. Föreningen Samverkarna har som
syfte att samla både föreningar och företag i Vingåker för
att kunna driva gemensamma frågor. Samverkarna har tagit
del av materialet från Stortinget och arbetar med en lokal
utvecklingsplan för Vingåker centralort.

Föreningen Aktivt Baggetorp förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för Baggetorp. Föreningens syfte är att genom aktivt utvecklingsarbete
främja och utveckla Baggetorp som bygd.
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Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8
Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se

102

Layout karta: Anna Helldorff
Fotografier: Vingåkers kommun

!~1·
, 'lj

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
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299
(305)

2021
-12-06
2021-12-06

Ks § 227

KS 2021/668

Revidering av kommunal utvecklings- och serviceplan
KUSP
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l1.. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till kommunal utvecklingsoch serviceplan för Vingåkersbygden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beslutsprocessen tydliggörs till nästa revidering
av den kommunala utvecklings- och serviceplanen.

Sammanfattning av ärendet
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 -- 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans, skola,
plattfOlmen,
landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
"Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service."
Kommunfullmäktige antog ii november 2017 en strategi för utveckling ii
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt satta målen
om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen.

Yrkanden
Ing- Mari Frössevi (C) gör ett tilläggsyrkande, att beslutsprocessen tydliggörs till nästa
revidering av den kommunala utvecklings-och serviceplanen.
Monica Granström (S) och Jan Karlsson (SO) yrkar bifall på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar kommunstyrelsen ställning
till utskottets förslag till beslut och därefter tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar ii enlighet med förslag till beslut.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beviljar tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-1 1-08
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

300
(305)

2021-12-06

Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan med markerade ändringar

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samhällsstrateg
Landsbygdsutvecklare
Landsbygds utvecklare

Utdrags
best yrkande
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatu m

277
(305)

2021-12-06

Tid och plats
Musiksalongen, Säfstaholms slott ii
Måndagen den 6 december 2021, kl. 14:00-18:40 ii Musiksalongen,
Vingåker

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Robert Skoglund (S) ordf
Monica Granström (S) tjänstg.ers §§ 211-223,
211-223 ,
225-231
Glenn Christensen (S) tjänstg ers §§ 224
Tommy Björkdal (M) tjänstg.ers §§ 211 - 218
Tommy Bengtsson (M) tjänstg. ers §
§§
§ 219 - 23 1I
Erika Rask, tjänstg ers
Inglng- Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars- Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Glenn Christensen (S) §§ 211-223, 225-231
Oavidsson (C)
Robert Davidsson
Tommy Bengtsson (M) §§ 211-218
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin,
kommun chef
Hedin, kommunchef
Susanne Jaktlund,
Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström, sekreterare
§ 213
Jacob Sandgren, Region Sörmland §
Kendall, Region Sörmland §
§ 213
Titti Kendall,
Briander, kultursamordnare §§ 214
Susanne Briander,
Ulrika Martini di Brakel,
Brakel, kultursamordnare§
kultursamordnare § 214
§ 214
Edith Barlow, kulturpedagog §
§ 216
Martin Heed, Energikontoret §
Olle Söderström, planarkitekt §§ 211-215
§ 215
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig §
Regina Westas Stedt, §§ 217

Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

211 - 231
2021-12-13

....... t~
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~«L...
E~öm

Ordförande

%
% //~~----~

~

E~ öm

...............
...
....
··················~····

Robert Skoglund

Justerande
Anna Lejon
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

278

2021-12-06

(305)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021
- 12-06
2021-12-06

Datum för anslagsuppsättande

2021 - 12-15
2021-12-15

Datum för anslagsnedtagande

2022-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

-,

.___.b
~.~
~~~o.~
. ...............................
b .Emma
~~~°-~ ----------···----··----··----·-··
Bergström

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

17
(xx)

Kf §

KS 2021/669

Revidering 2 år 2021 av ägardirektiv för
fastighetsbolagen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för de kommunala
fastighetsbolagen.
Sammanfattning av ärendet
Ägardirektiven ändras så att de bolagsspecifika delarna gäller till 2023 och så att
beloppet för beslut som ska underställas kommunfullmäktige höjs till 10 Mkr.
Samtidigt görs ett tillägg så att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning
innan bolagen fattar beslut om investeringar på 5 Mkr – 10 Mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-09
Ägardirektiv för de kommunala fastighetsbolagen med markerade ändringar
Ägardirektiv för de kommunala fastighetsbolagen
Beslutet skickas till
De kommunala fastighetsbolagen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-09
Handläggare

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

KS 2021/669

Revidering 2 år 2021 av ägardirektiv för
fastighetsbolagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för de kommunala
fastighetsbolagen.
Sammanfattning av ärendet
Ägardirektiven ändras så att de bolagsspecifika delarna gäller till 2023 och så att
beloppet för beslut som ska underställas Kommunfullmäktige höjs till 10 Mkr.
Samtidigt görs ett tillägg så att Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning
innan bolagen fattar beslut om investeringar på 5 Mkr – 10 Mkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av ekonomichefen.
Fastighetsbolagens vd har getts möjlighet att lämna synpunkter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Fastighetsbolagen menar att de beloppsgränser som gäller idag för vilka beslut som
ska underställas fullmäktige är för lågt satta. Bolagen har också anfört att investeringar
på 5 Mkr – 10 Mkr i stället kan underställas Kommunstyrelsen före beslut i bolaget.
Förvaltningen delar uppfattningen och föreslår därför en höjning för beloppen när det
gäller Vingåkers kommunfastigheter AB och AB Vingåkershem, men inte för
Vingåker kraft AB.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslagen har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
De kommunala fastighetsbolagen
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till att
kommunens resurser används mer effektivt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Beslutet har ingen riktad verkan mot barn och ungdomar men alla gagnas av
höjd kvalitet i kommunens verksamhet.

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

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

Beslutet har ingen riktad verkan mot barn och ungdomar och därmed ingen
direkt effekt för deras villkor.

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

Beslutet har ingen riktad verkan direkt mot barn och ungdomar.
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Kommunfullmäktige
Flik 3.35
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen. Detsamma gäller de styrdokument i författningssamlingen som anges gälla för
kommunkoncernen.
Målen följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska ha relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att
det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/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.
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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 2019-2021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- och
energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och delta i kommunens utveckling mot ett
hållbart samhälle. Bolagen skall upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i årsredovisningen.

Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete för att kommunen ska vara
attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt arbetsgivare.

Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa
gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som nyttjar bolagets tjänster. Detta
förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera
effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som
är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår intressekonflikt tas
frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.

Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen samt mål- och
resultatstyrningsprocessen.

Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD anser att ändamålet med
verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts. I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens
uppställning. Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport. Bolagens revisorer
ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för bolagen uppfyllts.
Bolagen ska lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport och årsredovisning enligt
anvisningar och upprättad tidplan av KS. Materialet lämnas till ekonomienheten. Slutlig årsredovisning lämnas
senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti.

5
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Bolagen ska senast september informera kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för
nästa år samt de två nästföljande åren. Treårsbudgeten ska även innehålla en resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget samt en investeringsplan. Materialet lämnas till ekonomienheten.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter som behövs för ekonomisk
uppföljning och avstämning, däribland detaljerade uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolagens informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om bolagets verksamhet och
ställning. Kommunstyrelsens ordförande ska se till att informationsmöten hålls varje kvartal med respektive
bolag. Vid dessa möten ska bolagets presidium och verkställande direktör närvara.

Utöver detta ska bolagen löpande skicka följande dokument till kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från bolagsstämmor
Protokoll från styrelsesammanträden
Årsredovisning (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Revisionsberättelse med revisionsrapport
Lekmannarevisorernas revisionsrapport
Delårsrapport (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Protokoll över genomförda internkontroller samt utfall och åtgärder.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av författningsreglerad sekretess.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska innehålla en kommentar för varje rubrik
i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av denna
redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
Bolagen ska snarast efter bolagsstämman lämna underlag till kommunstyrelsen inför styrelsens beslut enligt
kommunallagen 6:9 att årligen pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande
fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade händelser som kan utgöra en
större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den
så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
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Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och ägaren i efterhand.
Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagens
verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019–20212023
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas fram på ordinarie bolagsstämma för
respektive bolag.

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering
som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan
och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på
såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med
hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta
syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av
styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:

Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter
med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl
som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom
Vingåkers kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa
och verkställa ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
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.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande
9
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•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar
och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med
behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom
exempelvis hissar och anpassning av entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med
mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på
miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur
verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 510 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
att på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör Vingåkers
kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig och
kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att kommunens
verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
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.

Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 510 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
11
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, genom
långsiktighet och ekonomisk sund basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen. Detsamma gäller de styrdokument i författningssamlingen som anges gälla för
kommunkoncernen.
Målen följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska ha relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att
det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/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.
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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 2019-2021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- och
energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och delta i kommunens utveckling mot ett
hållbart samhälle. Bolagen skall upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i årsredovisningen.

Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete för att kommunen ska vara
attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt arbetsgivare.

Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa
gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som nyttjar bolagets tjänster. Detta
förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera
effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som
är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår intressekonflikt tas
frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.

Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen samt mål- och
resultatstyrningsprocessen.

Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD anser att ändamålet med
verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts. I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens
uppställning. Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport. Bolagens revisorer
ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för bolagen uppfyllts.
Bolagen ska lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport och årsredovisning enligt
anvisningar och upprättad tidplan av KS. Materialet lämnas till ekonomienheten. Slutlig årsredovisning lämnas
senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti.
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Bolagen ska senast september informera kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för
nästa år samt de två nästföljande åren. Treårsbudgeten ska även innehålla en resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget samt en investeringsplan. Materialet lämnas till ekonomienheten.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter som behövs för ekonomisk
uppföljning och avstämning, däribland detaljerade uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolagens informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om bolagets verksamhet och
ställning. Kommunstyrelsens ordförande ska se till att informationsmöten hålls varje kvartal med respektive
bolag. Vid dessa möten ska bolagets presidium och verkställande direktör närvara.

Utöver detta ska bolagen löpande skicka följande dokument till kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från bolagsstämmor
Protokoll från styrelsesammanträden
Årsredovisning (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Revisionsberättelse med revisionsrapport
Lekmannarevisorernas revisionsrapport
Delårsrapport (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Protokoll över genomförda internkontroller samt utfall och åtgärder.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av författningsreglerad sekretess.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska innehålla en kommentar för varje rubrik
i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av denna
redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
Bolagen ska snarast efter bolagsstämman lämna underlag till kommunstyrelsen inför styrelsens beslut enligt
kommunallagen 6:9 att årligen pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande
fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade händelser som kan utgöra en
större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den
så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
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Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och ägaren i efterhand.
Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagens
verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019–2023
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas fram på ordinarie bolagsstämma för
respektive bolag.

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering
som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan
och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på
såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med
hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta
syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av
styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:

Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter
med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl
som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom
Vingåkers kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa
och verkställa ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
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.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande
9
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•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar
och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med
behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom
exempelvis hissar och anpassning av entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med
mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på
miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur
verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 10 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
att på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör Vingåkers
kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig och
kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att kommunens
verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
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.

Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 10 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
11
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, genom
långsiktighet och ekonomisk sund basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

12
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Kf §

KS 2021/709

Handlingsplan för förorenade områden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer handlingsplan för förorenade områden i Vingåkers
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett ämne än
vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten,
sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6 av dem
kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för att nå det
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök inom
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån tillsynsmeddelandet
från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn § 70 att redovisa förslag på
hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade områden kan genomföras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sbn § 102/2021
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-03
Handlingsplan för förorenade områden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

142

vingaker.se

1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

20201-11-03
Handläggare

Jennifer Andersson & Melker Ånstrand
Miljo@vingaker.se
Diarienummer

Handlingsplan för förorenande områden i Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
1. Föreslår kommunfullmäktige att fastställa handlingsplan för förorenande områden i
Vingåkers kommun
2. Att förvaltningen bedömer resursbehov för tidsåtgång i kommande
behovsutredning och tillsynsplan för 2022 och framåt
Sammanfattning av ärendet

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett
ämne än vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av
mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6
av dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för
att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök
inom samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari
2021.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån
tillsynsmeddelandet från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn §
70 att redovisa förslag på hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade
områden kan genomföras.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats hos Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
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☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett
ämne än vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras
av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6
av dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för
att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Ärenden avseende förorenade områden kan indelas i egeninitierade respektive
händelsestyrda ärendetyper. Arbetet med förorenade områden i Vingåkers
kommun har tidigare skett i begränsad omfattning och karaktäriserats av
händelsestyrd tillsyn. Detta behöver styras om till att bli en strukturerad och
systematisk egeninitierad tillsyn för att minska riskerna för människors hälsa
och miljön.
Handlingsplanen riktar sig inte bara till miljökontorets tillsynsarbete utan den
strävar även efter att integrera och etablera arbetssätt tillsammans med
Samhällsutvecklingskontoret som innehar mark- och exploateringsansvaret
(MEX). Samarbetet spelar stor roll för kommunens markutnyttjande och
fortsatta goda samhällsutveckling
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök
inom samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari
2021. Inom samhällsbyggnadsnämndens och kommunens ansvarsområde inom
förorenad mark bedömde länsstyrelsen att en planerad och strukturerad tillsyn
bör påbörjas och prioriteras.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån
tillsynsmeddelandet från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn §
70 att redovisa förslag på hur en planerad tillsyn av förorenade områden kan
genomföras.
Den egeninitierade tillsynen av strandskyddet behöver inkluderas i
resursbehovet för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde i kommande
behovsutredning.
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Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige fastställer
handlingsplanen för att ge Vingåkers kommuns förutsättningar för ett mer
strategiskt och systematiskt arbete för att minska riskerna kring förorenad mark
samt nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Handlingsplanen tydliggör vilka
prioriteringar som ska göras, ansvarsfördelning samt mål och strategi för
arbetet med förorenade områden.
Ekonomiska konsekvenser

Åtgärd och efterbehandling ska framför allt bekostas av den som bedrivit
verksamhet som förorenat marken. Många förorenade områden kom dock till
innan att den första miljöskyddslagen kom till (1969). Av den anledningen är
det vanligt att det inte längre finns någon som kan hållas ansvarig och som ska
bekosta åtgärderna. I dessa fall faller ansvaret på kommunen.
Åtgärderna kan vara kostsamma och kan vara svåra för kommunen att
finansiera själva. Kommunen kan då söka bidra hos länsstyrelsen som i sin tur
lämnar en ansökan till naturvårdsverket.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Handlingsplan för förorenade områden i Vingåkers kommun

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.

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

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

Inte aktuell

Inte aktuell

Säkerställa att miljöförorenade inte spider sig
till recipient / grundvattenförekomster

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuell

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
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Inte aktuell

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.

Inte aktuell

148

vingaker.se

7 (10)

Inte aktuell

Säkerställa att miljöförorenade inte spider sig till
recipient / grundvattenförekomster

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
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Inte aktuell

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
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Säkerställa att miljöförorenade inte spider sig till
recipient / grundvattenförekomster

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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1

Inledning

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett ämne
än vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av mark,
vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6 av
dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för att nå
det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Ärenden avseende förorenade områden kan indelas i egeninitierade respektive
händelsestyrda ärendetyper. Arbetet med förorenade områden i Vingåkers kommun
har tidigare skett i begränsad omfattning och karaktäriserats av händelsestyrd tillsyn.
Detta behöver styras om till att bli en strukturerad och systematisk egeninitierad
tillsyn för att minska riskerna för människors hälsa och miljön.
Handlingsplanen riktar sig inte bara till miljökontorets tillsynsarbete utan den
strävar även efter att integrera och etablera arbetssätt tillsammans med
Samhällsutvecklingskontoret som innehar mark- och exploateringsansvaret (MEX).
Samarbetet spelar stor roll för kommunens markutnyttjande och fortsatta goda
samhällsutveckling.

1.1

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att ge Vingåkers kommuns förutsättningar för ett
mer strategiskt och systematiskt arbete för att minska riskerna kring förorenad mark
samt nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Denna handlingsplan tydliggör vilka prioriteringar som ska göras, ansvarsfördelning
samt mål och strategi för arbetet med förorenade områden.

1.2

Disposition

I följande avsnitt redovisas en kort och generell bakgrund av arbetet med
förorenade områden. Handlingsplanen övergår sedan till en nulägesbeskrivning där
planen i större utsträckning förankras till Vingåkers kommun.
Nulägesbeskrivningen omfattar förekomst av förorenad mark i Vingåker och vad
som ska prioriteras. Arbete med förorenad mark ska inte begränsa till
tillsynsmyndigheten därför går det även att läsa om olika ansvar och roller i slutet
av avsnittet.
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Efter bakgrund och nulägesbeskrivning går handlingsplanen in på mål och
strategier. Dokumentet avslutas med hänvisning till tillämpliga lagrum för
förorenad mark.

2

Bakgrund

2.1

Förorenade områden

Förorenade områden kan exempelvis handla om lämningar från kemisk industri,
träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och
kemtvättar. Till följd av tidigare verksamheter förekommer det förhöjda halter av
vissa ämnen än vad som är naturligt för platsen.
De vanligaste föroreningarna är tungmetaller (bly, zink, koppar, krom mm.),
oljeföroreningar och polyaromatiska kolväten (restprodukt från processindustri och
förbränning). I vissa fall kan det även handla om PCB, kvicksilver och dioxin.
Dessa ämnen, som lämnats kvar i mark och sediment, utgör en risk för människors
hälsa och miljö. Föroreningarna kan läcka ut till dricksvattentäkter (vår viktigaste
resurs), sjöar och andra vattendrag där vattnet riskeras att konsumeras av både
människor och djur.
2.2

Identifiering och riskklassning

Länsstyrelsen i Södermanland har identifierat och registrerat information om länets
förorenade områden i en databas kallad EBH-stödet, där EBH står för
Efterbehandling. EBH-stödet finns även tillgängligt som ett eget skikt i Vingåkers
kommuns kartportal. I databasen finns information om misstänkt eller konstaterat
förorenat område där varje objekt är tilldelat en risk- eller branschklass på en skala
mellan 1 och 4.
Riskklass 1 innebär stor risk och riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa
och miljön. Riskklassningen görs i sin tur utifrån 4 bedömningsgrunder;
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar och
områdets känslighet och skyddsvärde.
Branschklassning innebär att det inte finns lika mycket information om objekten
utan risk och åtgärd bedöms utifrån de mest förkommande föroreningarna för den
specifika branschen som verksamheten tillhör.
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2.3

Tillsynsarbetet i Vingåkers kommun

Länsstyrelsen i Södermanland har efter kommunbesök betonat kommunens ansvar
i att arbeta med tillsyn av förorenade områden enligt miljöbalken. Miljökontoret i
Vingåkers kommun har tidigare saknat både resurser och kunskap för att uppfylla
tillsynskraven.
I dagsläget och historiskt sett har kommunen arbetat med förorenade områden
genom händelsestyrd tillsyn, och dessutom i begränsad omfattning. Händelsestyrda
tillsynsinsatser tillkommer exempelvis vid anmälningar om efterbehandling av
förorenade områden i samband med exploateringsprojekt. Strukturer och arbetssätt
för detta har däremot saknats i kommunen vilket förklarar dagens begränsade
tillsynsarbete.
Det finns alltså ett behov av resurser, kompetensutveckling och ökat samarbete för
med Samhällsutvecklingskontoret med MEX-ansvar för att miljökontorets arbete
med tillsyn i Vingåkers kommun ska utvecklas till att bli mer strukturerad och
systematisk.

3

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen redovisar de befintliga förutsättningar i form av antal objekt,
ärendetyper, prioriteringsgrunder etcetera som påverkar hur Vingåkers kommun
ska bedriva ett strukturerat tillsynsarbetet med förorenade områden.
3.1

Förekomst av förorenade områden/Prioriterade förorenade
områden i Vingåkers Kommun

I Vingåkers kommun finns det totalt 146 objekt som är potentiellt eller konstaterat
förorenade objekt registrerade i EBH-stödet. Av dessa är 22 objekt inventerade och
riskklassade av länsstyrelsen. Övriga objekt är enbart identifierade och
branschklassade (risken bedöms generellt utifrån vilken typ av bransch
verksamheten tillhör). Antalet prioriterade objekt (riskklass 1 och 2) i kommunen
uppgår i nuläget till 6 objekt. Fler prioriterade objekt kan tillkomma när inventering
av e-objekt påbörjad av som 124 objekt som ännu inte riskklassats.
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Figur 1: Risk- och branschklassade områden i Vingåkers kommun.
Teckenförklaring: röd 1 = riskklass 1, orange 2 = riskklass 2, gul 3 = riskklass 3,
grön 4 = riskklass 4 och vitt E = objekt utan riskklass.
Tabell 1: Tabellen visar prioriterade objekt i Vingåkers kommun
Verksamhet

Bransch

Högsjö Bruk

Järn-, stål och 2
manufaktur
Plantskola
2

Skenäs Handelsträdgård

Riskklass

Centralföreningen,
Magasin
Vingåker
Billsbro Kvarn
Ljungströms
Textilindustri
Konfektionsfabrik,
CB
Cleantvätt med flera
Tjärtillverkning Brogetorp Tillverkning av
trätjära

Primär
förorening
Tungmetaller

Aktivitet

-

Förstudie

2

Betningsmedel

Förstudie

2
2

Betningsmedel
Förstudie
Kemtvätt
med Förstudie
lösningsmedel

2

-
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3.2

Prioriteringsgrunder i tillsynsarbete

Det egeninitierade tillsynsarbetet ska styras mot de prioriterade objekten. Det är
riskklass 1 och 2 som ska prioriteras i medan objekt i riskklass 3 och 4 kommer att
fortsätta hanteras händelsestyrt.
Förutom prioritering utifrån riskklass ska även andra faktorer beaktas och vägas in
i det egeninitierade tillsynsarbetet. Det har exempelvis kommit till miljökontorets
kännedom att kommunen säljer tomter med e-klassning. Dessa behöver inventeras
och utredas snarast. Även närhet till vattenskyddsområde och närhet till riskområde
(exempelvis risk för översvämning eller jordskred) ska beaktas i prioriteringen. Vilka
prioriteringsgrunder som är mest relevanta för Vingåkers kommun behöver dock
fortsatt utredning.
3.3

Organisation och ansvar

Arbete med förorenade områden tenderar att försvåras av oklar bild av ansvar och
roller. Det är först när ansvarsfrågan är utredd som tillsynsmyndigheten
(miljökontoret) har möjlighet att kontrollera att lagstiftningen följs och kan arbeta
mot verksamhetsutövaren genom kontroll, information och rådgivning.
Åtgärd och efterbehandling ska framför allt bekostas av den som bedrivit
verksamhet som förorenat marken. Många förorenade områden kom dock till innan
att den första miljöskyddslagen kom till (1969). Av den anledningen är det vanligt
att det inte längre finns någon som kan hållas ansvarig och som ska bekosta
åtgärderna. I dessa fall faller ansvaret på kommunen.
Kommunen ansvarar även över förorenade områden på kommunal mark. Då
miljökontoret är tillsynsmyndighet behöver en annan förvaltning/avdelning stå som
huvudman/juridisk person. Förslagsvis Samhällsutvecklingskontoret med MEX
ansvar.
Åtgärderna kan vara kostsamma och kan vara svåra för kommunen att finansiera
själva. Kommunen kan då söka bidra hos länsstyrelsen som i sin tur lämnar en
ansökan till naturvårdsverket. Naturvårdsverkets uppgift är att samordna arbetet
nationellt och fördela grundanslaget.

4

Mål för arbete med förorenad mark

För att arbetet med förorenade områden ska drivas så effektivt och ändamålsenligt
som möjligt behöver tydliga mål finnas på plats. Kommunen utgår från de nationella
och lokala målen.
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4.1

Nationella mål

Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen har
fastställt 16 miljökvalitetsmål och arbetet med förorenade områden berör flera av
dessa. I fokus står miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som innebär:
”Att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället, ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Det handlar alltså om att förorenade områden ska vara åtgärdade i så stor
utsträckning att de inte längre utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.
Andra miljökvalitetsmål som är relevanta för arbetet med förorenade områden är
God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalité.
4.2

Lokala mål och kommunala avsikter

Medan miljökvalitetsmålen är övergripande och långsiktiga har Vingåkers Kommun
tagit fram mätbara lokala delmål.
Lokala mål:
• Kommunen ska identifiera, undersöka, efterbehandla, alternativt skydda
områden för att minska spridningen av föroreningar från förorenade
områden.
• Miljökontoret ska öka andelen egeninitierad tillsyn jämfört med nuläget.
• Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om bidragsmedel och
agera huvudman för utredningar och åtgärder.
• År 2030 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors
hälsa eller miljön blivit åtgärdade (riskklass 1 och 2).
• Senast år 2035 är nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare
utredda och åtgärdade.
• Senast år 2035 är områden som kan påverkas av översvämning eller skred
kartlagda.
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5

Strategi

För att arbeta aktivt mot att nå de nationella och lokala målen för förorenade
områden behöver en strategi formuleras. Nedan listas arbetssätt och
tillvägagångssätt som ska tillämpas och vem som ska utföra dem.
Kommunövergripande strategi
• Kommunens berörda förvaltningar ska upprätthålla och utveckla
kompetens och/eller rekrytera för att ha kompetens inom förorenade
områden.
• Information om förorenade områden ska ske mellan och inom berörda
förvaltningar. Detta berör framförallt arbetet mellan miljökontoret och
kommunens utnämnda mark- och exploateringsansvarig.
• Kommunen ska öka kunskapen om föroreningssituationen för objekt i
riskklass 1 & 2.
• Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där kommunen
är verksamhetsutövare.
• Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen minimera
effekter av översvämningar eller sked som berör prioriterade förorenade
områden.
Miljökontoret som tillsynsmyndighet
• Miljökontoret utreder ansvarsfrågan för objekt med riskklass 1 & 2 när detta
är oklart i ett ärende.
• Miljökontoret ska prioritera pågående verksamheter (riskklass 1 och 2), där
tillsyn kan finansieras via tillsynstaxan.
• Miljökontoret prioriterar tillsyn av vissa branscher/föroreningar som ligger
inom skyddszon för vattentäkt och motsvarande.
• Miljökontoret ska hålla EBH-stödet uppdaterat.

6

Lagrum
•
•
•
•

10 kap. Miljöbalken - Förorenade områden.
SFS 2007:667 Förordningen om allvarliga miljöskador
SFS 2004: 100 Förordningen om avhjälpande av föroreningsskador och statligt
stöd för sådant avhjälpande
SFS 1998:930 Förordningen om miljöriskområde
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-30

135 (149)

Sbn § 102

SBN 2019/359

Handlingsplan för förorenande områden i Vingåkers
kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa
handlingsplan för förorenande områden i Vingåkers kommun.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen bedömer resursbehov för
tidsåtgång i kommande behovsutredning och tillsynsplan för 2022 och framåt.

Sammanfattning av ärendet.
Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett ämne än
vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten,
sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6 av
dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för att nå det
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miUö.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök inom
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miUöbalken den 11 februari 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån tillsynsmeddelandet
från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn § 70 att redovisa förslag på
hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade områden kan genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-11-03
Handlingsplan
Beslut skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Utdrags best yrkande
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Vingåkers
kommun

Sam hällsbygg nadsnäm nden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-30

118(149)

Plats och tid
Sävstaholms slott, Musiksalen, tisdag den 30 november kl. 16,00 - 19:45

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Davidsson (C), ordtOrande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Inger Lindfors (S) §§ 92-102
Kell Sternberg (S)§§ 103-115
Björn Hivthammer (V)
Jan Karlsson (SD)

Göran Axelsson (C)
Kell Sternberg (S)§§92-1 02
Håkan Persson (S)
Leif Eriksson (KD)

Övriga deltagare
Pontus Lindberg, bygg och miljöchef
Susann Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Olle Söderström, planarkitekt §§ 92-98
Tony Ljungberg, byggnadsinspektör
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

92 -115

Justering
Sekreterare

.-====- -_............ ... ..

Ordförande

Justerande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-30

119 (149)

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-30

Datum för anslagsuppsättande

2021-12-06

Datum för anslagsnedtagande

2021-12-30

H

::~:~:::PlaIS fflr prorokolIei .. H.

K~;m~ ,s !:;;

Namnförtydligande

Josefin Frank! ' "

Justerandes sign

HH

Utdragsbestyrkande

163

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

19
(xx)

Kf §

KS 2021/639

Ny förskola i norra delen av centralorten
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga en ny
permanent förskola med sex avdelningar i norra delen av centralorten.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska placeras i det nya detaljplanerade
bostadsområdet vid slottet, på fastigheten Åsen 2:8 (alternativ 1 i
samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag).
1. Kommunfullmäktige beslutar att byggprojektet ska bedrivas i nära samverkan med
barn- och utbildningsnämnden och övriga berörda delar av kommunkoncernen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska senast den 1 juni 2023 vara klar att
tas i bruk av barn- och utbildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringskostnaden för förskolan får uppgå till
högst 32,5 mkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den utökade hyreskostnaden samt tillkommande
investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden hanteras i samband med
kommunfullmäktiges beslut i juni 2022 om kommunplan med budget 2023.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Vingåkers
Kommunfastigheter AB med 32,5 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen
under år 2022 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 612,0 mkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att bygga en ny permanent förskola i norra
centralorten (BoU 2021/163). Kommunstyrelsen har inhämtat kompletterande
information från berörda delar av kommunkoncernen och lämnar utifrån det förslag
till beslut enligt ovan.
Det är flera olika värden som ställs mot varandra i frågan om var förskolan ska
placeras. Det argument som i detta tjänsteutlåtande har fått väga tyngst är det som
handlar om den bredare och mer långsiktiga samhällsplaneringen för utveckling av
centralorten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-14
Protokollsutdrag KS § 22/2022
Protokollsutdrag BoU § 82/2021
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive bilaga från
Vingåkers Kommunfastigheter AB och samhällsplaneringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-14
Handläggare

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

KS 2021/639

Ny förskola i norra delen av centralorten
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå att
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga en ny
permanent förskola med sex avdelningar i norra delen av centralorten.
2. Förskolan ska placeras i det nya detaljplanerade bostadsområdet vid slottet, på
fastigheten Åsen 2:8 (alternativ 1 i samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag).
3. Byggprojektet ska bedrivas i nära samverkan med Barn- och utbildningsnämnden
och övriga berörda delar av kommunkoncernen.
4. Förskolan ska senast den 1 juni 2023 vara klar att tas i bruk av Barn- och
utbildningsnämnden.
5. Investeringskostnaden för förskolan får uppgå till högst 32,5 mkr.
6. Den utökade hyreskostnaden samt tillkommande investeringsbehov för barn- och
utbildningsnämnden hanteras i samband med kommunfullmäktiges beslut i juni
2022 om kommunplan med budget 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Vingåkers
Kommunfastigheter AB med 32,5 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen
under år 2022 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 612,0 mkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att bygga en ny permanent förskola i norra
centralorten (BoU 2021/163). Kommunstyrelsen har inhämtat kompletterande
information från berörda delar av kommunkoncernen och lämnar utifrån det förslag
till beslut enligt ovan.
Det är flera olika värden som ställs mot varandra i frågan om var förskolan ska
placeras. Det argument som i detta tjänsteutlåtande har fått väga tyngst är det som
handlar om den bredare och mer långsiktiga samhällsplaneringen för utveckling av
centralorten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen och ekonomichefen med kommunens
förvaltningar och bolag.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Sammanfattning av beredningsinstansernas synpunkter:
Barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste prioritering är att förskolan byggs och
att det sker relativt skyndsamt. Därutöver menar förvaltningen att förskolan bör
placeras i anslutning till Slottsskolan F-6. Genom att flera skollokaler placeras nära
varandra går verksamheten att bedriva mer effektivt och flexibelt, och därmed till en
lägre kostnad. Årskullarna kan variera mellan 80 och 130 elever, vilket ställer stora
krav på flexibilitet i lokalerna. En samlad lokalisering skulle också möjliggöra en
integrerad särskola för hela grundskolan, i stället för som idag när dessa elever går i
Katrineholm eller heltid i vanlig klass. Ytterligare ett exempel är att förskolelokaler
skulle kunna användas för fritidshem. Förvaltningen lyfter också fram att en samlad
placering är i enlighet med kommunens strategi för lokalförsörjning, som betonar
vikten av just effektiv och flexibel användning av lokalerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar en placering i det nya planerade området vid
slottet, på fastigheten Åsen 2:8. För det talar det bredare och mer långsiktiga
perspektivet på samhällsplaneringen för centralorten, eftersom en förskola i
bostadsområdet är attraktivt för de boende och ger en mer blandad bebyggelse. Ett
annat argument är att arbetet med detaljplanen är relativt långt gånget, vilket gör att
förskolan kan tas i bruk snabbare. Att starta ett större arbete med detaljplanering i
området kring Slottsskolan F-6 skulle ge en förskjutning på minst tre år och skulle
dessutom med nuvarande resurser innebära att arbetet med översiktsplanen behöver
pausas under den tiden. Det går som ett alternativ att på kortare tid göra en detaljplan
för ett mindre område mer specifikt för en förskola vid Slottsskolan F-6 men
samhällsplanering bör göras i ett större perspektiv för att bli så bra som möjligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar också för enheten Mat&Måltider. Ur dess
perspektiv bör placeringen vara vid Slottsskolan F-6. Det blir mer resurseffektivt och
det går därmed att driva verksamheten till lägre kostnad. En separat men angränsande
fråga att lösa är att dagens kök för Slottsskolan F-6 inte är anpassat för nuvarande
behov av kapacitet eftersom förskolan egentligen är avsedd att vara fritidshem.
Restaurangen är för liten, vilket gör att elever äter i klassrum.
Vingåkers kommunfastigheter AB kan bygga på båda platserna. Bolaget konstaterar
dock att marken vid alternativet Åsen 2:8 inte ägs av kommunen, vilket kan få
konsekvenser för byggandet. Bolaget menar också att det finns synergier rent
ekonomiskt att bygga förskolan vid Slottsskolan F-6.
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Sörmland vatten och avfall AB lyfter fram att en kapacitetsutredning redan är gjord
genom arbetet med detaljplanen för slottsområdet, vilket innebär at det finns tillgång
till både vatten och spill samt att en plan för omhändertagande av dagvatten. Det som
återstår är att dimensionera upp befintlig servis men det påverkar inte tidplanen för ett
förskolebygge på platsen. I det andra området, vid Slottsskolan F-6 finns befintliga
spill- och vattenledningar som kommer att behöva skyddas eller flyttas. Ingen
kapacitetsutredning är gjord, vilket gör både tidplan och eventuella kostnader för
utbyggnad mer osäkert.

Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har i bifogat tjänsteutlåtande lämnat följande skäl
till varför en ny förskola bör byggas i den norra delen av tätorten:
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen menar att redovisningen i föreliggande
tjänsteutlåtande och de bifogade underlagen visar att det finns starka skäl för att bygga
en ny förskola i den norra delen av tätorten.
Det finns två redovisade alternativ för den mer exakta placeringen av förskolan och
båda har goda skäl för sig. Sett ur perspektivet effektiv och flexibel användning av
kommunens lokaler så borde förskolan placeras i anslutning till Slottsskolan F-6.
Förvaltningen menar dock att det avgörande för ett beslut som kommer att gälla under
så lång tid som placeringen av en förskola bör vara det bredare perspektivet för
långsiktig samhällsplanering för centralorten. Av det skälet förordar förvaltningen att
förskolan placeras i det nya detaljplanerade bostadsområdet vid slottet (alternativ 1 i
samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag). Den viktigaste nackdelen med det
alternativet är att det blir dyrare för barn- och utbildningsförvaltningen och för
Mat&Måltider. Det är frågor som i bedömningen av placering och i kommande
budgetbeslut bör tas på allvar eftersom verksamheterna redan idag har en verklig
utmaning i att klara att hålla de ekonomiska ramarna.
Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av en ny förskola innebär en investering i Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Av handlingarna i ärendet framgår att investeringskostnaden
för en förskola med sex avdelningar beräknas till 32,5 mkr. Finansiering ska ske
genom att bolaget upptar nya lån som kräver utökad kommunal borgen. Upplåningen i
sig medför en ökad skuldsättning för bolaget och kommunkoncernen.
Beslutet innebär en ökad hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden, i
underlagen beräknad till 1.350 tkr per år, varför detta behöver hanteras i kommande
budgetarbete. Beslutet innebär också ett investeringsbehov för barn- och
utbildningsnämnden gällande inventarier med mera till den nya förskolan. Även detta
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tillkommande investeringsbehov behöver hanteras i samband med beslut om
kommunplan med budget. Barn- och utbildningsnämnden behöver hantera det som ett
äskande inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2022 om kommunplan med budget
2023 där både drift- och investeringsramar till 2023 ingår.
Påpekas bör också som nämns i avsnitten ovan att i valet av placering av förskolan har
de argument fått väga tyngst som har att göra med den bredare och mer långsiktiga
samhällsplaneringen för centralorten. Rent ekonomiskt vore det andra alternativet,
placering vid Slottsskolan F-6, bättre. En konsekvens av den nu föreslagna
placeringen är också att de brister som finns på den skolan inte tas om hand utan
behöver hanteras för sig.
Utöver byggkostnaderna för den nya förskolan tillkommer kostnader för vaktmästeri,
Mat & Måltider etc. Dessa kostnader kan inte preciseras idag men behöver hanteras i
budgeten för 2023.
I samband med nybyggnationen bör också installation göras av en inkoppling för
portabel reservkraftsanläggning, eftersom det är väsentligt dyrare att åtgärda i
efterhand.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021,
ärende BOU 2021/163
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive bilaga från
Vingåkers kommunfastigheter AB och samhällsplaneringsenheten

Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sörmland vatten AB

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

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

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

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

Byggnation av en ny förskola leder till ökade
kostnader, vilket behöver hanteras i ett
helhetsperspektiv i kommande
budgetprocesser.

En ny förskola ger bättre förutsättningar för
både elever och medarbetare.

En ny förskola bidrar till högre livskvalitet
för elever och medarbetare, och förbättrar
tillgången till kommunal service.

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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Moderna lokaler ger bättre förutsättningar för både
elever och medarbetare

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Moderna lokaler ger bättre arbetsvillkor.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

172

vingaker.se

9 (12)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla de barn som kommer att gå i den nya förskolan.

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

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

Beslutet i sig har inga direkta effekter på likvärdiga villkor för barn och
ungdomar.

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

Att prioritera satsningar på nya förskolor är ett steg i att sätta barns och
ungdomars bästa i främsta rummet.
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BoU § 82

BU 2021/163

Beslut om nybyggnation av förskola i norra centralorten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att bygga
en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra centralorten.

Sammanfattning av ärendet
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Behovet av platser i en ny förskola beräknas uppgå till sex avdelningar. De nuvarande
tillfälliga förskolorna i området kräver fyra avdelningar, och övriga två förväntas möta
det behov det nya bostadsområdet kan skapa.
Den lOjuni 2021 genomfördes ett möte mellan medarbetare från barn- och
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Vingåkers
kommunfastigheter AB. Även kommunens ekonomichef deltog.
Mötet syftade till att diskutera vilka olika alternativa vägar som är möjliga att ta vid ett
bygge aven ny förskola. Sammansättningen av deltagare i mötet syftade till att få med
flera nödvändiga perspektiv redan från början.

Ekonomiskt perspektiv
Tidigare undersökningar av kostnader för att uppföra en förskola visar att en
permanent förskola skulle vara mer fördelaktig än en modulförskola, ur ett långsiktigt
ekonomiskt perspektiv (BoU § 10/2021 , BU 2021/37).
Med utgångspunkten att vi inte har råd med tomma skollokaler och att vi inte kan
lägga ner eller avveckla skolor på grund av barnens varierande ålder, förespråkar barn
och utbildningsförvaltningen flexibla skollokaler. Dessa är möjliga att anpassa mellan
olika verksamheter, exempelvis från förskola till fritidshem och skola, utifrån aktuella
behov.
Om verksamheter ligger nära varandra kan också personalplanering ske mer effektivt
då man kan samarbeta vid till exempel öppning och stängning, eller då familjer
behöver förlängt öppethållande på grund av obekväma arbetstider.
Även matpersonal och lokalvårdspersonal kan planera mer effektivt och möjligheten
till heltidstjänster ökar.

Verksamhetsnära perspektiv
Antalet barn och elever i förskola och skola varierar över tiden. Det medför att
ålderskullarna ser olika ut och att förskolor och grundskolor belastas ojämnt under
olika perioder.
Om lokalerna ligger i nära anslutning till varandra och planeras utifrån de varierande
barnantalen kan lokalerna användas för förskola, skola och fritidshem efter behov. Att
arbeta i lokaler som utgår från barns, elevers och medarbetares behov är bra
förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla i verksamheten.
Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Barns trygghet ökar vid övergång mellan förskola och skola då personal och miljö
redan är känd.
Om förskolan placeras i nära anslutning till skolan kan specialsalar för idrott eller
slöjd även utnyttjas av förskolan. Samarbete kan också ske med gemensamma
pedagogiska projekt som till exempel sagoläsning där elever läser för förskolans barn.

Samhällsplaneringsperspektiv
När det gäller placering aven ny förskola har Samhällsplaneringsenheten blivit
ombedd att kommentera den. Enligt enhetens analys är det bättre att placera förskolan
i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på fastigheten Åsen 2:8,
ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Detta beläggs bland annat med att detta skulle
innebära:
• En välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
• Att funktioner i det nya området blandas, och detta bidrar till ett större flöde
genom området.
• Att förskolan kan bidra till att kanta gaturummet längs Henalavägen med entreer,
öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp där gatan kantas av
skog och impediment. En förskola i anslutning till Slottsskolan F-6 anses ur detta
perspektiv vara olyckligt, då det blir en ännu större del av Henalavägen som
kantas av slutna fasader och löst definierat gaturum.

Kommunperspektiv
Den 21 juni 2021 antog Kommunfullmäktige Lokaljörsörjningsstrategi 2021-2025
med plan 2021-2022 (Kf § 55/2021). Strategin beskriver särskilt vilka vägledande
principer som gäller i Vingåkers kommun, i frågor om lokalförsörjning. Bland annat
föreskriver strategin att:
• Samverkan ska ske mellan verksamheter för ökad effektivitet
• Lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen
• Incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas

Yrkande
Fredrik Andersson (M) och Maria Szabo (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Bilaga, Kostnadsestimat ny förskola norr
Bilaga, Analys Placering av förskola - Norra Vingåkers tätort

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Vingåkers fastighetsbolag AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommuns ekonomichef

Justerandes sign

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

Bam- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-27

Datum för anslagsnedtagande

2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

~

Kommunhuset i Vingåker

~ 'rf.c

........ ... .... .. ... ~~ .. ~- .. ......................... ... .. ... .
Alan Grande
()M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 15.00-17.25 i Stora salen, Åbrogården i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C) ordf. §§ 73-80, 82-86
Fredrik Andersson (M) vice ordf. §§ 73-80, 82-86
ordf. §§ 81
Jonathan Andersson (S) tjänstg. ers.
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Maria Szabo (M)
Ulrika Grave (SO)
Marie-Louise Pedersen (KO) tjänstg.ers. §§ 81

Daniel Helmersson (S)
Marie-Louise Pedersen (KO) §§ 73-80, §§ 82-86
Louise Karlsson (SO)
Martin Argenius (V) §§ 73-77

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
My Zinderland, utredare
Alan Grande, sekreterare
Fredrik Skoglund, rektor Högsjö skola §§ 73-75
Kerstin Oreger Eriksson, rektor Marmorbyns skola §§ 73-75
Ing-Mari Söderström, studie- och yrkesvägledare §§ 76
Catarina Djupström, gymnasiehandläggare §§ 76

Paragrafer

73-86

Datum för justering

2021-j(-J~~1~ . . ...... .... . . . . ........

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Maria Szabo
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-24
Handläggare

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

BU 2021/163

Beslut om nybyggnation av förskola i norra centralorten
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra centralorten.

Sammanfattning av ärendet
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Behovet av platser i en ny förskola beräknas uppgå till sex avdelningar. De nuvarande
tillfälliga förskolorna i området kräver fyra avdelningar, och övriga två förväntas möta
det behov det nya bostadsområdet kan skapa.
Den 10 juni 2021 genomfördes ett möte mellan medarbetare från barn- och
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Vingåkers
kommunfastigheter AB. Även kommunens ekonomichef deltog.
Mötet syftade till att diskutera vilka olika alternativa vägar som är möjliga att ta vid ett
bygge av en ny förskola. Sammansättningen av deltagare i mötet syftade till att få med
flera nödvändiga perspektiv redan från början.
Ekonomiskt perspektiv
Tidigare undersökningar av kostnader för att uppföra en förskola visar att en
permanent förskola skulle vara mer fördelaktig än en modulförskola, ur ett långsiktigt
ekonomiskt perspektiv (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Med utgångspunkten att vi inte har råd med tomma skollokaler och att vi inte kan
lägga ner eller avveckla skolor på grund av barnens varierande ålder, förespråkar barn
och utbildningsförvaltningen flexibla skollokaler. Dessa är möjliga att anpassa mellan
olika verksamheter, exempelvis från förskola till fritidshem och skola, utifrån aktuella
behov.
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Om verksamheter ligger nära varandra kan också personalplanering ske mer effektivt
då man kan samarbeta vid till exempel öppning och stängning, eller då familjer
behöver förlängt öppethållande på grund av obekväma arbetstider.
Även matpersonal och lokalvårdspersonal kan planera mer effektivt och möjligheten
till heltidstjänster ökar.

Verksamhetsnära perspektiv
Antalet barn och elever i förskola och skola varierar över tiden. Det medför att
ålderskullarna ser olika ut och att förskolor och grundskolor belastas ojämnt under
olika perioder.
Om lokalerna ligger i nära anslutning till varandra och planeras utifrån de varierande
barnantalen kan lokalerna användas för förskola, skola och fritidshem efter behov. Att
arbeta i lokaler som utgår från barns, elevers och medarbetares behov är bra
förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla i verksamheten.
Barns trygghet ökar vid övergång mellan förskola och skola då personal och miljö
redan är känd.
Om förskolan placeras i nära anslutning till skolan kan specialsalar för idrott eller
slöjd även utnyttjas av förskolan. Samarbete kan också ske med gemensamma
pedagogiska projekt som till exempel sagoläsning där elever läser för förskolans barn.

Samhällsplaneringsperspektiv
När det gäller placering av en ny förskola har Samhällsplaneringsenheten blivit
ombedd att kommentera den. Enligt enhetens analys är det bättre att placera förskolan
i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på fastigheten Åsen 2:8,
ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Detta beläggs bland annat med att detta skulle
innebära:
• en välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
• att funktioner i det nya området blandas, och detta bidrar till ett större flöde
genom området.
• att förskolan kan bidra till att kanta gaturummet längs Henalavägen med
entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp där
gatan kantas av skog och impediment. En förskola i anslutning till
Slottsskolan F-6 anses ur detta perspektiv vara olyckligt, då det blir en ännu
större del av Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat
gaturum.
Kommunperspektiv
Den 21 juni 2021 antog Kommunfullmäktige Lokalförsörjningsstrategi 2021–2025
med plan 2021-2022 (KF § 55). Strategin beskriver särskilt vilka vägledande principer
som gäller i Vingåkers kommun, i frågor om lokalförsörjning. Bland annat föreskriver
strategin att:
• samverkan ska ske mellan verksamheter för ökad effektivitet
• lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen
• incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen, genom samtal med
medarbetare från ekonomienheten, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens
fastighetsbolag.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2020 antogs Plan
för strategisk lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden 2021 (BoU §
98/2020). I planen fastslås bland annat i vilken ordning nödvändiga åtgärder ska
genomföras för att barn och elevers behov ska kunna tillgodoses när det gäller lokaler
i förskola, fritidshem och skola.
De två högst prioriterade åtgärderna är beslutade och under genomförande. Den tredje
punkten i prioriteringslistan berör behovet av att uppföra en förskola i centralortens
norra del. Under våren 2021 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av
nämnden att undersöka kostnaderna för att uppföra en modulförskola respektive en
permanent förskola (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att en ny permanent förskola som
inrymmer sex avdelningar bör byggas i norra centralorten. Genom detta kan vi möta
förväntade behov av platser i både förskola och skola.
Förvaltningen anser också att den nya förskolan bör byggas i nära anslutning till
Slottsskolan F-6. Genom detta följer vi de kommunala principerna om samverkan
mellan verksamheter för ökad effektivitet, då att de nya lokalerna är flexibla genom
sin placering.
Ekonomiska konsekvenser
Vingåker kommunfastigheter har lämnat ett underlag till förvaltningen som visar
kostnaderna för nybyggnation av en förskola med 6 avdelningar: 1 350 000 kr/år
Denna summa är en uppskattning och angiven exklusive mervärdeskatt.
Den slutliga kostnaden för nybyggnationen är dock beroende av flera olika variabler
som inte är beslutade i dagsläget, som exempelvis upphandling, villkor, samt
möjligheter till V/A.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
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Barnchecklista
Kostnadsestimat ny förskola norr
Analys Placering av förskola – Norra Vingåkers tätort
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Vingåkers fastighetsbolag AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommuns ekonomichef

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.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom att åtgärda utrymmes- och platsbristen i
förskola och skola i norra centralorten förväntas
utbildningens kvalitet öka.
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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 Slottets förskola, Slottsskolan F-6 och Slottets 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?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Genom att bygga en ny förskola tillförsäkras barn och elever i norra centralortens
verksamheter samma goda miljö och utrymme som barn och elever i övriga
kommunen.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Att åtgärda utrymmes- och platsbrist bedöms vara barns och ungdomars bästa, och
ett beslut enligt detta innebär att sätta barns och ungdomars bästa i främsta
rummet.
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ANALYS
Datum

2021-08-04
Handläggare

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

Analys
Placering av förskola - Norra Vingåkers tätort
Sammanfattning av ärendet
En ny förskola med 6 avdelningar behöver byggas i Vingåkers tätort, dels för att
frigöra utrymme i slottsskolan för skolelever samt för att kunna möta ökad efterfrågan
på förskoleplatser.
Samhällsplaneringsenheten har blivit ombedd att kommentera placering av förskolan.
Vingåkershem och BoU har föreslagit en placering(alt.2) men det finns också en
förskola inplanerad i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på
fastigheten Åsen 2:8. Denna analys syftar till att titta på de båda placeringarna utifrån
handboken Botryggt 2030 och ge en bild av konsekvenserna av de båda placeringarna.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
BoU sammankallade till ett möte där de ställde frågan om vart ny förskola bör
placeras och där bestämdes att en analys av två olika placeringar ska göras av
Samhällsplaneringsenheten. Alt.1 fanns redan med i planerna för ny detaljplan och
Alt.2 var önskemålet från BoU.
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Kartan visar målpunkter, Alternativ 1 och 2 samt var befintliga förskolor är placerade
idag.
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Analys
Analysen utgår från de riktlinjer som listas i handboken Botryggt 2030
Välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
Alt.1 ligger närmre flera av de målpunkter som finns i Tätorten. Det är aningen närmre
till centrum, badhus och fritidgård samt idrottshall vid Slottsskolan. Henalavägen
bildar dock en barriär mot Slottskolan och säkra övergångar behöver säkerställas för
att integrera Alt.1 med skolområdet. Alt.2 ligger på rätt sida Henalavägen och är på så
sätt starkare integrerad med övriga skolområdet.
Alt.1 blir en integrerad del av det nya bostadsområdet norr om Vingåkersån och får en
direkt närhet till Åparken och Sävstaholms slott och slottspark vilket bör bli en
tillgång för förskolan.
Mix av funktioner
Syftet är här att skapa attraktiva, levande platser med hög social kontroll. Genom att
blanda funktioner i ett område skapas olika målpunkter vilket bidrar till ett större flöde
genom området.
Då Alt.1 är integrerat i det planerade bostadsområdet så har det större möjligheter att
bidra till området. Lekplatsen kan användas av barn som bor intill även när förskolan
är stängd och byggnader kan planeras så att de efter stängning delvis kan användas av
boende intill, t.ex kök och gemensamhetslokal.
Alt.2 blir en del av ett större skolområde med nackdelen att det bildas en allt större
skolenklav där inga bor eller har ärenden. Det gör att området under vissa tider är helt
obefolkat.
Stärka huvudstråk med variation av funktioner och öppna bottenvåningar
I en framtida dragning av Henalavägen vidare norrut är en viktig strategi att kanta
gaturummet med entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp
där gatan kantas av skog och impediment(gräsmattor etc.) En utbyggnad av
skolområdet skulle ur detta perspektiv vara olyckligt då det blir en ännu större del av
Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat gaturum. En förskola har
begränsningar i hur den kan öppna upp mot ett gaturum och funktionen är allmän men
inte publik. Väljer man ändå att lägga förskolan här bör man tänka igenom så att det är
möjligt och inbjudande för allmänheten att passera igenom området. Stora
skolkomplex blir annars barriärer.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att Alt.1 är den bättre placeringen ur ett
samhällsplaneringsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Bilagor
-
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Kostnadsestimat för nybyggnad av Förskola på Norr, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av förskola i vinkel i 1 plan med 6 alt 4 avdelningar på Norr. I priset ingår ej ev.
tillfälliga etableringar. Samtliga summor är bedömda och exklusive mervärdeskatt.

Kostnadskalkyl
Byggherrekostnader*
Markarbeten
Byggentreprenad
Utv.mark**
Köp av mark***
Summa prod.kostnad
Hyreskostnad kr/år

6 avdelningar
1 000 000
1 500 000
25 000 000
3 840 000
1 120 000
32 460 000
1 350 000

4 avdelningar
1 000 000
1 050 000
17 500 000
2 560 000
1 120 000
23 230 000
945 000

* Projektledning • Byggledning • Byggkontroll och andra kontroller • Försäkringar •
Fastighetsbildning • Bygglov • Lagfart
** 40 m2/barn X800 kr, normal standard
*** baserat på 8000 m2 á 140 kr/m2

1 (1)
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Ks § 22

KS 2021/639

Ny förskola ii norra delen av centralorten
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l.
I. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga en ny
permanent förskola med sex avdelningar ii norra delen av centralorten.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska placeras ii det nya detaljplanerade
bostadsområdet vid slottet, på fastigheten Åsen 2:8 (alternativ Il ii
samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag).
4.
4. Kommunfullmäktige beslutar att byggprojektet ska bedrivas ii nära samverkan med
barn- och utbildningsnämnden och övriga berörda delar av kommunkoncernen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska senast den Il juni 2023 vara klar att
tas ii bruk av barn- och utbildningsnämnden.
6. Kommunfullmäktige beslutar att investeringskostnaden för förskolan får uppgå till
högst 32,5 mkr.
7. Kommunfullmäktige beslutar att den utökade hyreskostnaden samt tillkommande
investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden
utbildningsnamnden hanteras ii samband med
2023 .
kommunfullmäktiges beslut ii juni 2022 om kommunplan med budget 2023.
8. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Vingåkers
32,5 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen
Kommunfastigheter AB med 32,5
under år 2022 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
I 2,0 mkr jämte därpå löpande
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 6612,0
ränta och kostnader.

Yrkanden
Ing-Mari Frössevi (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
lng-Mari

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att bygga en ny permanent förskola ii norra
centralorten (BoU 2021/163).
202 1/163). Kommunstyrelsen har inhämtat kompletterande
information från berörda delar av kommunkoncernen och lämnar utifrån det förslag
till beslut enligt ovan.
ovan .
Det är flera olika värden som ställs mot varandra ii frågan om var förskolan ska
placeras. Det argument som ii detta tjänsteutlåtande har fått väga tyngst är det som
handlar om den bredare och mer långsiktiga samhällsplaneringen för utveckling av
centralorten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-14
§ 82/2021
Protokollsutdrag BoU §
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive bilaga från
Vingåkers kommunfastigheter AB och samhällsplaneringsenheten
J usterandes sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Tisdagen den 24 januari 2022,
2022, kl. 13
13:: 15-18:00 ii sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset ii
Vingåker och digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Caisa Säv
heden Larsson (S)
Sävheden
Ing -Mari Frössevi (C)
11, 13
-30
Monica Granström (S) tjänstg. ers §§ 11-11,
13-30
Erika Rask (S) tjänstg. ers §§ 12
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

11 , 13-30
Erika Rask (S) §§ 11-11,
Glenn Christensen (S)
Robert Davidsson (C)
Oiaz (KO)
Enrique Diaz
Tommy Björkdal (M)
Roger Larsson (M)
Per Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§
kommunchef §§ 1-16
Susanne Jaktlund,
Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström,
Bergström, nämndsekreterare
Nellie Jonasson
Jonasson,, nämndsekreterare
Marie HelIgren,
Heligren, taxe- och avgiftsnämnden §§ 1-3
§4
Susanna Oom Samuelsson,
Samuelsson, näringslivsansvarig §
Hanna Mehaj
Mehaj,, säkerhetsstrateg §
§ 55
§ 6
Regina Westas Stedt,
Stedt, samhällsstrateg §
Östensson, landsbygdsutvecklare §
§6
Elin Östensson,
Elin Pettersson, kulturchef§§
kulturchef §§ 1-7
Dag Wallströmer, socialchef§
socialchef § 7

Deltagande på distans
Samtliga deltog på distans via Teams förutom Anneli Bengtsson,
Bengtsson, Lars-Göran Karlsson, Ralf
Hedin, Emma Bergström och Nellie Jonasson.

Paragrafer
Protokollet är justerat

1-30
2022-01-25
2022-01- 25

Sekreterare

. ..... . &~"'
6~~··.··~l·
. ~1.s1~~
s~l~~ .................... ..... .. .

Ordförande

Em'?l::t';?c:&g-~
. . . ... . ..
Em~";?~~···················

Justerande

.

.,

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

'

J;);.
~ . ·..·.·. ·.·..· ·..·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.
J;j;~·-

Charlotte Prennfors
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2022-01-24

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2022-0
1-24
2022-01-24

Datum för anslagsuppsättande

2022-0112022-0 I - 'J
'.21-

Datum för anslagsnedtagande

2022-02-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

\3
\8

tc ~ (k~t
But,1 Siwlv"
s+rt>lr"

................................ ~~Emma Bergström
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Utdragsbestyrkande
Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf §

KS 2021/622

Information i enlighet med ägardirektiv i händelse av
investering överstigande 5 mkr – Kvarteret Smeden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Vingåkershems information

gällande investering i kvarteret Smeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för AB Vingåkershem med
38,0 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen
skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om
214,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
AB Vingåkershem har i enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket är i linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers
kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet i kvarteret Smeden finns
utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter. I enlighet med 10 kap. 3 §
kommunallagen framgår det av bolagsordningen för fastighetsbolagen att fullmäktige
ska kunna ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. I ägardirektiven har större vikt
definierats bland annat som nyinvesteringar som överstiger 5 mkr. Bolaget här därför
inkommit med information i detta ärende för godkännande av kommunfullmäktige.
Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram för upptagande av
nya lån med 38,0 mkr. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av handlingarna
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner informationen samt utökar befintlig
borgensram med 38,0 mkr. Den totala borgensramen till AB Vingåkershem för år
2022 uppgår därefter till 214,4 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-02
Protokollsutdrag Ks § 23/2022
AB Vingåkershem - Information i enlighet med ägardirektiv, händelse av investering
överstigande 5 mkr inkl bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till kommunstyrelsen

Datum

2021-12-02
Handläggare

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

KS 2021/622

Information i enlighet med ägardirektiv händelse av
investering överstigande 5 mkr – kvarteret Smeden
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå att
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Vingåkershems information
gällande investering i kvarteret Smeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för AB Vingåkershem
med 38,0 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för
egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 214,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
1.

Sammanfattning av ärendet
AB Vingåkershem har i enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket är i linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers
kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet i kvarteret Smeden finns
utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter. I enlighet med 10 kap. 3 §
kommunallagen framgår det av bolagsordningen för fastighetsbolagen att fullmäktige
ska kunna ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. I ägardirektiven har större vikt
definierats bland annat som nyinvesteringar som överstiger 5 mkr. Bolaget här därför
inkommit med information i detta ärende för godkännande av kommunfullmäktige.
Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram för upptagande av
nya lån med 38,0 mkr. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av handlingarna
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner informationen samt utökar befintlig
borgensram med 38,0 mkr. Den totala borgensramen till AB Vingåkershem för år
2022 uppgår därefter till 214,4 mkr.
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Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen. Själva informationsärendet
till kommunfullmäktige är formalia enligt ägardirektiven. Ärendet som sådant då AB
Vingåkershem ska genomföra nybyggnationen kräver avstämning och dialog med
berörda förvaltningar, främst samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Bakgrund
AB Vingåkershem har i enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket ingår i planarbetet och är i linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet i
kvarteret Smeden finns utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter.
Bolaget har projekterat och räknat med ett positivt utslag för bebyggelse. Kalkyl samt
förslag har presenterats för bolagets styrelse 2021-09-14 som i enighet tillstyrkt
förslaget. I enlighet med gällande ägardirektiv ska bolaget informera ägaren vid
ärenden som är av principiell eller större vikt och vid nyinvesteringar som överstiger 5
mkr. Bolaget här därför inkommit med information i detta ärende för godkännande av
kommunfullmäktige. Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram
för upptagande av nya lån med 38,0 mkr.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på att bolaget vill satsa på nybyggnation
och föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
informationen och beslutar om en utökad borgensram med 38,0 mkr i enlighet med
styrelsens begäran.
Kommunledningsförvaltningen poängterar också att informationsärendet i sig inte
kräver avstämning med övriga förvaltningar. Men bolagets arbete med investeringen i
kvarteret Smeden kräver avstämning och dialog med framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av nya bostäder i kvarteret Smeden innebär en investering för AB
Vingåkershem. Finansiering ska ske genom upptagande av nya lån med kommunal
borgen. Styrelsen i bolaget har beslutat om att begära en utökning av den befintliga
borgensramen med 38,0 mkr. AB Vingåkershem har för 2022 en befintlig borgensram
på 164,4 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut §110, 2021-11-22. En utökning i
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enlighet med begäran i styrelsebeslutet från bolaget motsvarande 38,0 mkr medför att
den totala kommunala borgensramen uppgår till 214,4 mkr för år 2022.
Upplåningen medför en ökad skuldsättning för bolaget och kommunkoncernen.
Nya och fler bostäder medför ökad inflyttning, vilket i sin tur medför ökade
skatteintäkter för kommunen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
AB Vingåkershem - Information i enlighet med ägardirektiv händelse av investering
överstigande 5 mkr inkl bilagor

Beslutet skickas till
AB Vingåkershem
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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.

Byggnation av nya lägenheter bör medföra
inflyttning till kommunen, vilket medför
ökade skatteintäkter.

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.

Nybyggnation bidrar till framtidstro.

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]"

Ändamålsenliga och funktionella bostäder för
kommunens medborgare ger förutsättningar för god
folkhälsa.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom nybyggnationen möjliggörs en god
energihushållning och resurseffektiva bostäder.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kostnadseffektiva bostäder bidrar till god
ekonomisk hushållning och nybyggnation av nya
bostäder visar framtidstro och gynnar
Vingåkersbygden.
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Nybyggnation sker på ett modernt och hållbart sätt.

"[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 samt framtida barn i kommunen. Berör samtliga medborgare
genom tillgången till nya bostäder.

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?

Nybyggnation innebär tillgänglighetsanpassning av bostäderna.

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

Nya och fler bostäder ger förbättrad miljö för hälsa och lärande.
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Datum

Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåker Kraft

2021-10-09
Vår handläggare

Kommunfullmäktige
Vingåkers Kommun

Lars Ingebrigtsen
0151-462001
lars.ingebrigtsen@vingaker.se

Information i enlighet med ägardirektiv händelse av investering
överstigande 5 Mkr
AB Vingåkershem vill härmed delge plan att förtäta bebyggelsen inom
kvarteret Smeden, ingår i planarbete och i enlighet med
bostadsförsörjningsprogram.
På befintlig fastighet Kv. Smeden finns utrymme att förtäta bebyggelse med
drygt ca 20 19h. Bolaget har projekterat och räknat med ett positivt utslag för
bebyggelse. Kalkyl samt förslag har presenterats för styrelse 2021-09-14 som i
enighet har tillstyrkt förslag.
Bolaget inom ägardirektivet principiella eller av större vikt nyinvestering
överstigande 5 Mkr informerar härmed av ärende för godkännande av
Kommunfullmäktige.
Bolaget Begär om ärendet tillstyrks även en utökad borgensram för AB
Vingåkershem med 38 Mkr
Bil.1 sammanfattning kalkyl
Bil.2 Idebild

AB Vingåkershem • Bg 5135-4371 • Org.nr 556041-6843
Vingåkers Kommunfastigheter AB· Bg 5685-9408 • Org.nr 556675-5038
Köpmangatan 13 • 643 30 Vingåker • Tel. 0151-462000 • www.vingakershem.se
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Sammanfattning Kalkyl
Smeden
Bedömd produktionskostna ~

_
31418 tkr

. 28432 kr/kvm BOA

Area & antal
Boar~a (BOA)
__
Lokalarea (LOA)
--Bruttoarea (BTA)

1105 kvm
511 kvm
1616 kvm

.§.enomsnittlig area per lägenhet _ _ ~ kvm
Antal lägenheter
20 st
----

Yta som finpla ~eras
Total tomtyta

1 000 kvm
7032 kvm

Övriga antaganden

%

1,50%
2,00%
2,50%
4,00% .

Räntekostnad
Avskrivning
Direktavkastningskrav
Kalkylränta
Utan stöd

Ut/all

Hyror, bostäder
H'y~or, lokaler
__ _
Vakans, bostäder
Vakans, lokaler
Driftskostnad, bostäder
Driftskostnad, lokaler
Underhåll, bostäder
Underhåll, lokaler
Markavgifter
Driftnetto år 1

Tkr

1602
O'
O
O
-387
O

-55,
O

O
1105

Avskrivningar byggnad
Avskrivningar markanläggning
-Nedskrivning år 1
Räntekostnader
Resultat år 1

-621

Ackumulerat res. år 5
Ackumulerat res. år 10

1180
2206

O

0--,
-471

179
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1450:-/M2

1

'Investeringsstöd?
4,8Mkr
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Vingåkershem

J Vingåkershem

Extra Styrelsemöte
Sammanträdesdatum

rrelsen

2021-10-26

Plats och tid :

Vingåkershem, Teams, 2021-10-26, kl. 08.00-09.00

Beslutande:

Mattias Jansson
Bo Ljungström
Therese Palm (S)

Övriga deltagande:

Utses att justera:

Ordf.
V. Ordf
ledamot

Temag R1Bg (8)

l~€lamet

Lars-Göran Karlsson (S D)

ledamot

~Afi!Z~iz~J8*all:Ei~(~8!Ä)I===============*@jF'tttj811aJ"ru8*tg@e~"fFB!HtI'lnl(ilä@~~~~fS~ålf'ttfa8f1fe0

Lennart Andersson (KD)
Jan Karlsson (SD)
Jörgen Larsson (S)
Alma LejeR (M)

ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
~j tjänstgöfaIläe efsättare

Lars Ingebrigtsen
Emelie Allo

VD
Ekonomiansvarig

Bo Ljungström

Justeringens plats och tid:

Vingåker 2021-11-

Paragrafer 1-7

Sekreterare:

Ordförande:

Justerande:

'andes sign,

; oom

%"m,,,v~ "'.fid,";'"

Utdragsbestyrkande
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Vingåkershem
~B

Vingåkershem

Extra Styrelsemöte
Samman!rädesdatum

,tyreisen

2021-10-26

§1
Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande hälsade alla välkomna, därefter förklarade han mötet öppet.
Dagordningen godkändes.

§2
Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Bo Ljungström

§3
Godkännande av budget 2022
Budgetförslag godkändes av enig styrelse

§4
Mötestider 2022
V d återkommer efter avstämning med kommunen med förslag på mötestider för 2022.

§5
Utökad borgensram Kv. Smeden
Enig styrelse godtog begäran om utökad borgen för Smeden på 38Mkr till Kfm för beslut.
Bo Ljungström önskar att behovet av 19h ifrågasätts.
Styrelsen enig om att beloppsgräns för principiell fråga uppdateras i ägardirektiv.

§6

Övriga frågor
F örelåg inga

§7
Mötet avslutas
Mötet avslutades av Ordförande Mattias Jansson.

Justerandes sign.

lfi,,~, "m ."m,,"y~ ko""d''''',1I

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m
m

28

2022-01-24

(36)

KS 2021/622

Ks § 23

Information ii enlighet med ägardirektiv ii händelse av
investering överstigande 5 mkr -- Kvarteret Smeden
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I.
I. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Vingåkershems information
gällande investering ii kvarteret Smeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för AB Vingåkershem rried
med
38,0 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen
skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om
2214,4
I 4,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
AB Vingåkershem har ii enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket är ii linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers
kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet ii kvarteret
kvmteret Smeden finns
utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter. II enlighet med 10 kap. 33 §§
kommunallagen framgår det av bolagsordningen för fastighetsbolagen att fullmäktige
ska kunna ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. II ägardirektiven har större vikt
definierats bland annat som nyinvesteringar som överstiger 55 mkr. Bolaget här därför
inkommit med information ii detta ärende för godkännande av kommunfullmäktige.
Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram för upptagande av
nya lån med 38,0 mkr. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av handlingarna
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner informationen samt utökar befintlig
borgensram med 38,0 mkr. Den totala borgensramen till AB Vingåkershem för år
2022 uppgår därefter till 214,4 mkr.

Yrkanden
Monica Granström (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-02
AB Vingåkershem - Information ii enlighet med ägardirektiv, händelse av investering
överstigande 55 mkr inkl bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-01-24

11
(36)

Tid och plats
Tisdagen den 24 januari 2022, kl. 13: 15-18:00 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker och digitalt via Teams

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing -Mari Frössevi (C)
Monica Granström (S) tjänstg. ers
§§ I-II,
ers§§
1-11, \3-30
13-30
Erika Rask (S) tjänstg. ers § 12
Lennart Andersson (KO)
(KD)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
(SD)
Jan Karlsson (SO)
(SD)

Erika Rask (S) §§ I-II,
-30
1-11, \3
13-30
Glenn Christensen (S)
Davidsson (C)
Robert Oavidsson
Enrique Oiaz
Diaz (KO)
(KD)
Tommy Björkdal (M)
Roger Larsson (M)
Per Erik Eriksson (SO)
(SD)
Hans Jonsson (SO)
(SD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin
§§ 1-16
Hed in,, kommunchef
kommunchef§§
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström, nämndsekreterare
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Marie HelIgren,
Heligren, taxe- och avgiftsnämnden §§ 1-3
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 4
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg § 5
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg § 6
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare § 6
Elin Pettersson, kulturchef
§§ 1-7
kulturchef§§
1- 7
Oag
Dag Wallströmer, socialchef
socialchef§§ 7

Deltagande på distans
Samtliga deltog på distans via Teams förutom Anneli Bengtsson, Lars-Göran Karlsson, Ralf
Hedin, Emma Bergström och Nellie Jonasson.

Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

Ordförande

Justerande

,

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

~
.,

1-30
2022-0125'
2022-01-25

. ... . &~I..
:/~Ity'J
.
&~\ . . ~l.
~1.ssi<~'
lY.i; ......... ....................
.
Em'"!l:::ib~~
Em'"!l::
;2,~~
.

J;j;;
.
~
.
J;;j;~··· · · · · · · · · · · ·
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2

2022-01-24

(36)
(36)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01
-24
2022-01-24

Datum för anslagsuppsättande

2022-01
2022-0 I - :21?.1-

Datum för anslagsnedtagande

2022-02- \ ~
8

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

C,~ ..~rQ
............ {~
~'.1.~~Iw\,y"
l:v.~~ ···················•······

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

Utdragsbestyrkande

J usterandes si
gn
sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

21
(xx)

Kf §

KS 2021/727

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad debiteringsform och avgift för
cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet:
-

Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.

-

Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr.
b) Begagnad cykel – 2500 kr.
c) Redan förskriven cykel -2500 kr.

-

Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående gäller under förutsättning att
övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om
viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter i länet ska beslut fattas i både regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 20
Protokollsutdrag Sn § 115/2021
Tjänsteutlåtande socialnämnden
Protokollsutdrag § 23/2021- Region Sörmland
Tjänsteutlåtande Region Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-15
Handläggare

Britt-Marie Svedenberg
britt-marie.svedenberg@vingaker.se
Diarienummer

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta likalydande beslut om
förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet:
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr
b) Begagnad cykel – 2500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr
3. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens
förslag till regionfullmäktiges beslut
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr
b) Begagnad cykel – 2500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr

220

vingaker.se

2 (10)

3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad
debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet före
den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

Ärendets beredning
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om
viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter i länet ska beslut fattas i både regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med
funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda
hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller
försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med synnedsättning,
tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel innebär att patienten
hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för reparationer, leveranser och
förvaring. I samband med uthyrningen informeras patienten om regler, ansvar och
förutsättningar för lånet.
Aktuellt förslag
Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel. Det
innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds patienten att
betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller 2 500 kr för en
begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till patienten.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna
cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den subventionerade
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summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna som får en cykel
förskriven.
Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning föreslås
gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år ett erbjudande
om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till
Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 20 år.
Förvaltningens ståndpunkt
Att följa nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag kring förändrad
debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar.
Ekonomiska konsekvenser
I enlighet med förslaget.
Avgift
Enligt förslag om förändrad debiteringsform.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Britt-Marie Svedenberg
Tf 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.

Den förändrade debiteringsformen förväntas
inte innebära en ökad kostnad för cyklar i
denna kategori

Likställighet mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel

Likställighet mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En likställighet uppnås mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel
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"[Klicka och skriv]"

En likställighet uppnås mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel

"[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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PROTOKOLL
PROTOKOLL
REGION
Datum
Dokumentnummer
I O N Oalum Dokumentnummer
SÖRMLAND
2021-10-29
SÖRMLAND 2021-10-29

§§ 23/21
Förändrad debiteringsform
debiteringsform och avgiftsnivå
avgiftsnivå
23/21 Förändrad
för
för cyklar
cyklar inom
inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet
verksamhet

Diarienummer:
NSV21-0024
Diarienummer: NSV21-0024
Behandlat
Behandlat av
av
Nämnden
samverkan kring
kring
1l Nämnden
förför
samverkan
socialtjänst
och
vård
socialtjänst och

Mötesdatum
Mötesdatum
2021-10-29
2021-10-29

Ärendenr
Arendenr
§§ 23/21

Nämnden
förslag till
till
Nämnden för
för samverkan
samverkan kring
kringsocialtjänst
socialtjänst och
och vårds förslag
regionstyrelsens
förslag till
till regionfullmäktiges
regionfullmäktiges beslut
regionstyrelsens förslag
1.
Cyklarsom
somhjälpmedel
hjälpmedeltill
tillvuxna
vuxnaska
skatillhöra
tillhöra debiteringsformen
debiteringsformen
l. Cyklar
försäljningshjälpmedel
april 2022.
försälj ningshjälpmedelfrån
frånoch
ochmed
med den
den 1l april
2.
Engångsavgifter för
förövertagande
övertagande av
av hjälpmedel
hjälpmedel i form av
av cykel
cykel antas
antas
2. Engångsavgifter
enligt
enligt följande:
följande:
a)
Ny cykel
cykel - 5000
5000 lakr
a) Ny
b)
Begagnad
cykel
2500 kr
b) Begagnad
- 2500
c)
Redanförskriven
förskriven cykel - 2500
2500 kr
kr
c) Redan
3.
Länetskommuner
kommunerrekommenderas
rekommenderas att
att fatta
fatta likalydande
3. Länets
likalydande beslut
beslut om
om
förändrad
debiteringsform
och
avgift
för
cyklar
inom
förändrad debiteringsform och avgift för cyklar
Hjälpmedelscentralens
då beslutet
beslutet
Hjälpmedelscentralens verksamhet
verksamhetföre
före den
den 1l april 2022 då
föreslås träda
träda ikraft.
ikraft.
4.
Beslutetgäller
gäller från
från och med l1april
april 2022.
2022.
4. Beslutet

Nämnden
Nämnden för
för samverkan
samverkan kring
kringsocialtjänst
socialtjänst och
och vårds beslut
5.
Paragrafenförklaras
förklarasomedelbart
omedelbartj justerad.
5. Paragrafen
usterad.
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PROTOKOLL
PROTOKOLL
REGION
I O

N

Dalum

Ookum enlnummer
Datum
Dokumentnummer

SÖRMLAN
D
SÖRMLAND
2021-10-29
2021-10-29

Proposition
Proposition

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

Hjälpmedelscentralen
för personer
personer ii länet
länet med
med
Hjälpmedelscentralen ska
skatillgodose
tillgodose behov av hjälpmedel för
funktionsvariationer.
Det
stora
flertalet
hjälpmedel
är
så
kallade
samhällsbetalda
fLinktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda
hjälpmedel
hjälpmedel som kan tillhandahållas
tillhandahållaspå
påolika
olika sätt;
sätt;som
som hyreshjälpmedel
hyreshjälpmedel eller
eller
försäljningshjälpmedel.
försäljningshjälpmedel.
Cyklar
patienter med
Cyklar som
som tidigare
tidigare har
har förshivits
förskrivits till
till vuxna,
vuxna, exklusive patienter
med
synnedsättning,
Ett hyreshjälpmedel
hyreshjälpmedel
synnedsättning,tillhör
tillhör debiteringsformen
debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett
innebär
innebär att
attpatienten
patientenhyr
hyrett
etthjälpmedel
hjälpmedeloch
och Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen ansvarar
ansvarar för
för
reparationer,
uthyrningen informeras
reparationer,leveranser
leveranseroch
och förvaring.
förvaring. I samband
samband med uthyrningen
patienten
förutsättningar för lånet.
lånet.
patienten om
om regler,
regler, ansvar
ansvar och förutsättningar
Aktuellt
Aktuelltförslag
förslag
Cyklar
att tillhöra
Cyklar föreslås
föreslås nu istället övergå till att
tillhöra debiteringsformen

försäljningshjälpmedel
försälj ningshjälpmedel där
där patienten
patientenäger
ägeroch
och öveliar
övertar hela ansvaret
ansvaret för
för sin cykel.
Det
Det innebär
innebär att
att när
närhiterierna
kriteriernaför
föratt
attförshivas
förskrivasen
encykel
cykel är
äruppfyllda
uppfyllda erbjuds
erbjuds
patienten
patientenatt
attbetala
betalaen
ensubventionerad
subventioneradsumma
summapå
på55000
000hkrför
för en
en ny
ny cykel
cykel eller
22 500 lah för
Efter det
det att
att beloppet
beloppet betalats
betalats övergår
övergår ägandet
ägandet till
för en
en begagnad cykel. Efter
patienten.
patienten.
För
ett
För patienter
patienter med
med synnedsättning betraktas
betraktas cyklar
cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel.
Det
framtagna
förslaget
innebär
att
hanteringen
av
försälj ningshjälpmedel.
förslaget innebär att
förshivna
förskrivna cyklar
cyklar blir densamma,
densamma, oavsett patientens
patientens funktionsvariation
funktionsvariation.. Den
Den
subventionerade
summan
som
betalas
av
patienten
blir
densamma
för
alla
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
förshiven.
som
som får
får en
en cykel
cykel förskriven.
Förslaget
Förslaget att
att ändra
ändradebiteringsformen
debiteringsformen från
från hyreshjälpmedel
hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås
gälla
för
vuxna.
Barn
med
förshiven
cykel får
får under
under året
året de fyller 19
19 år
år
föreslås
förskriven cykel
ett
2500 kr,
h, inklusive
inklusive moms,
moms,alternativt
alternativt
ett erbjudande
erbjudande om
om att
attköpa
köpa sin
sin cykel
cykel för 2500
återlämna
återlämnasin
sincykel
cykel till
till Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen senast
senast ll januari
januari det
det år
århen
hen fyller
fyller 20
år.
Engångsavgift
av cyklar
cyklar
Engångsavgift för hjälpmedel ii form av

Ny
5000 toh
Ny cykel - 5000
Begagnad
h
Begagnad cykel
cykel -- 2500 kr
förshivna
cyklar
h
Redan
Redan försh-ivna cyklar-- 2500 kr
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REG I
IaNö N Datum Dokumentnummer
Datum
Dokumentnummer
SÖRMLAND
SÖRMLAND
2021-10-29
2021 - 10-29

Ärendets beredning
beredning och
och beslut
beslut
Ärendets
som ställer
ställer sig
Förslaget har beretts
beretts av
av Länsstyrgruppen
Länsstyrgruppen och
och beredningsgruppen som
bakom
bakom förslaget.
förslaget. Brukarrådet
Brukarrådet har informerats och
och erbjudits
erbjudits möjlighet
möjlighetatt
att inkomma
inkomma

på förslaget
förslagethar
harinkommit.
inkommit.
med frågeställningar
frågeställningar och
ochsynpunkter.
synpunkter. Inga
Ingasynpunkter
synpunkter på
med
kommunallagen (2017:725)
(2017:725)får
fårkommuner
kommuneroch
ochregioner
regionertataut
ut en
en
Enligt 2 kap. 5 §§ kommunallagen
avgift för
för tjänster
tjänster och
ochnyttigheter
nyttigheter som
somde
detillhandahåller.
tillhandahåller. Fullmäktige
Fullmäktigebeslutar
beslutar ii
avgift
ärenden av principiell beskaffenhet
beskaffenhet eller
eller av
av annars
amlars större
större vikt för
för kommuner
kommuner och
och
regioner
regioner enligt
enligt 55 kap.
kap. l1§§kommunallagen.
kommunallagen.Det
Detärärfullmäktige
fullmäktigesom
somska
skafatta
fattabeslut
beslut
om
om viktiga
viktiga ekonomiska
ekonomiska frågor
frågor som
som taxor
taxor och
ochavgifter.
avgifter.Eftersom
Eftersombåde
båderegionen
regionen
och
och länets
länets kommuner
kommuner ansvarar
ansvarar för förskrivning
förskrivning och
ochtillhandahållande
tillhandahållande av
av

hjälpmedel
hjälpmedel för
förbrukare
brukare och
ochpatienter
patienteriilänet
länetska
skabeslut
beslutfattas
fattas ii både
både
regionfullmäktige och
och kommunfullmäktige.
kommunfullmäktige.
Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning
Flera regioner
regioner tillhandahåller
tillhandahåller cyklar
cyklar ii sortimentet
sortimentet endast
endast för
för barn.
barn. Fem
Fem regioner
regioner
tillhandahåller cyklar för både
både barn
barn och
ochvuxna.
vuxna.Flera
Fleraregioner
regionerhar
haren
enstruktur
struktur där
där
patienten övertar ägandet
ägandet av
av cykeln, antingen i samband med utprovning av
av
cykeln,
cykeln, eller
eller när
när barnet
barnet blir vuxet. Processen
Processen och
ochpatientens
patientens kostnad
kostnad ser
ser olika
olikaut
ut ii
de olika
olika regionerna.
regionerna.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
2021-10-05
Tjänsteutlåtande 2021-10-05
Beslutet
Beslutet expedieras
expedierastill
till
Länets kommuner
Hj äl
älpmedelscentralen
pmedelscentralen

Akten
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Annelie Söderbäck
Hjälpmedelscentralen

2021-10-05

NSV21-0024-1

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

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens
förslag till regionfullmäktiges beslut
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr
b) Begagnad cykel – 2500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad
debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Bakgrund

Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet
med funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade
samhällsbetalda hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel.

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

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

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Annelie Söderbäck
Hjälpmedelscentralen

2021-10-05

NSV21-0024-1

Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
Aktuellt förslag

Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin
cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda
erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny
cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats
övergår ägandet till patienten.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
som får en cykel förskriven.
Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år
ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller
20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar

Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr
Ärendets beredning och beslut

Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att
inkomma med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har
inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut
en avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för
kommuner och regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige
som ska fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter.
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och
tillhandahållande av hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut
fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

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

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Annelie Söderbäck
Hjälpmedelscentralen

2021-10-05

NSV21-0024-1

Omvärldsbevakning

Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur
där patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut
i de olika regionerna.
Konsekvenser
Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för
cyklar i denna kategori. Samtidigt uppnås en likställighet mellan individer i
behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och intern hantering
bedöms minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-05
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Hjälpmedelscentralen
Akten

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

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

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-13

Sn § 115

149(158)

SN 2021/290

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Socialnämndens beslut
förändrad
l1.. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta fOrändrad
debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet:
Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den l1 april 2022.
Engångsavgifter får
för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel -- 5000 kr
b) Begagnad cykel -- 2500 kr
c) Redan förskriven cykel -- 2500 kr
Beslutet gäller från och med II april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig bakom
förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma med
fårslaget.
frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.

§ kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en avgift
Enligt 2 kap. 55 §
för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i ärenden av
får
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och regioner enligt 5
kap. 11 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om viktiga
kap.
ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
kommuner ansvarar får
och patienter ii länet ska beslut fattas ii både regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-15 med tillhörande bilagor
för samverkan kring socialtjänst och vård, § 23/21
Protokollsutdrag från Nämnden får
Tjänsteutlåtande från region Sörmland, 2021-10-29

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021
-12-13
2021-12-13

134 (158)

Tid och plats
Måndagen den 13 december 2021 kl. 13 .1517.25 i Stora salen i Abrogården,
.15-17.25
Åbrogården, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Daniel Helmersson (S)
Leif Thuresson (S)
TorTor-Leif
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 102104
I 02-104
Jonas Smedbäck, MAS, §§ 102-108
I 02-108
Annelie Bengtsson, kommunalråd,
§§ 102-106
kommunalråd,§§

Paragrafer

102-119

Datum för justering
Sekreterare

202Zl!
ai/
2021Ji~
~
a;L .... . .. . . .

Ordförande

Ma~~
Robert Skoglund

Justerande

b ·· ·~
·
Irene Sandqvist
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Social
näm nden
Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu
m
Sammanträdesdatum

2021-12-13

135 (158)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021 - 12-13
2021-12-13

Datum för anslagsuppsättande

2021-12-14

Datum för anslagsnedtagande

2022-01-05

;p~Ä/ . . .. .

::~::~:~i:lats
protokollet
::~::~::i:lats förror protokol
let ...... ... . :J1~Äf
Namnförtydligande

Marlene Mård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22
(28)

2021 -01 -11
2021-01-11

Ks § 20

KS 2021/727

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad debiteringsform och avgift för
cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet:
Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den Il april 2022.
Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel ii form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel - 5000 kr.
kr.
b) Begagnad cykel - 2500 kr.
c) Redan förskriven cykel -2500 kr.
Beslutet gäller från och med 11 april 2022.
2022 .

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående gäller under förutsättning att
övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
kap. 55 §
§ kommunallagen (2017:725) rar
far kommuner och regioner ta ut en
Enligt 2 kap.
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar ii
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
§kommunallagen.Det
regioner enligt 55 kap.
kap. 11 §
kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om
viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter ii länet ska beslut fattas ii både regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) gör ett tilläggsyrkande, att beslutet gäller under förutsättning
att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar arbetsutskottet ställning till
förslag till beslut och därefter Charlotte Prennfors tilläggsyrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatu m
Sammanträdesdatum

23

2021-01-11
2021-01
-11

(28)

Ordförande finner att arbetsutskottet beviljar tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sn §§ 115/2021
Tjänsteutlåtande socialnämnden
Protokollsutdrag §§ 23/2021- Region Sörmland
Tjänsteutlåtande Region Sörmland

Justerandes
Justerandes sign
sign

Utdrags
bestyrkande
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-11

Tid och plats
Tisdagen den 11 januari 2022, kl. 09:00-12:40 ii sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker samt via Teams

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

1ng-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M) §§ 6 - 25
Anna Lejon tjänstg. ers §§ 11 - 55

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Josefin Frank, sekreterare
Nellie Jonasson, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsstrateg §§ 1-4
Kristin Vettorato, Leader Södermanland §§1-5

Deltagande på distans
Anna Lejon (M), Kristin Vettorato, Susanna Oom Samuelsson

Paragrafer
Protokollet är justerat

'.

,'

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatu m

.
!!

~

1- 25
2022-01-17

Sekreterare
Josefin Frank

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerare §§ 1-5
Anna Lejon

Justerande §§ 6-25
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m
m

I.·

'

2
(28)

2021-01-11

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Datum för anslagsuppsättande

2022-01-19

Datum för anslagsnedtagande

2022-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdrags bestyrkande
best yrkande

J usterandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-07

22
(xx)
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Policy för fordon
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar fordonspolicy för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en
Fordonspolicy efter revisorernas granskning av fordonshanteringen av kommunens
bilar, då kommunen saknar en policy vad gäller fordon. Den fordonspolicy som nu
tagits fram uttrycker Vingåker kommuns viljeinriktning vad gäller anskaffning,
användandet och avvecklingen av fordon i Vingåker kommuns verksamheter.
Fordonspolicyn ska omfatta samtliga fordon inom Vingåker kommuns verksamheter
samt anställda och förtroendevalda som använder fordonen.
Syftet med fordonspolicyn är att den ska bidra till ett hållbart transportsystem och
minskad klimatpåverkan. Målsättningen är att Vingåker kommuns tjänsteresor samt
person- och godstransporter ska ske med god ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet
samt med minimerad miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-03
Förslag till fordonspolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-03
Handläggare

Viveka Wernqvist
Viveka.wernqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2022/4

Fordonspolicy för Vingåker kommun
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå
att
1. Kommmunfullmäktige antar fordonspolicy för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en Fordonspolicy efter
revisorernas granskning av fordonshanteringen av kommunens bilar, då kommunen saknar en policy
vad gäller fordon. Den fordonspolicy som nu tagits fram uttrycker Vingåker kommuns viljeinriktning
vad gäller anskaffning, användandet och avvecklingen av fordon i Vingåker kommuns verksamheter.
Fordonspolicyn ska omfatta samtliga fordon inom Vingåker kommuns verksamheter samt anställda
och förtroendevalda som använder fordonen.
Syftet med fordonspolicyn är att den ska bidra till ett hållbart transportsystem och minskad
klimatpåverkan. Målsättningen är att Vingåker kommuns tjänsteresor samt person- och
godstransporter ska ske med god ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt med minimerad
miljöpåverkan.
Vingåker kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, innehavande och
avyttring av fordon samt samtidigt maximera nyttan av kommunens fordon. Genom ett effektivt
handhavande kan ovanstående uppnås samtidigt som kommunens ekonomi kopplat till fordonsinnehav
i ett längre perspektiv förbättras. Alla fordon ska även utrustas med körjournal för att få en förenklad
möjlighet till rapportering och redovisning av resor och utsläpp som kommun är ålagd att redovisa till
olika instanser, bland annat Skatteverket. Körjournalen gör det också möjligt att bland annat
kontrollera att fordonen endast används för respektive verksamhets behov och inte för privat bruk.
Kopplat till fordonspolicyn finns även förslag till riktlinjer framtagna. Riktlinjerna är ett
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra medarbetarnas och
verksamheternas arbete utifrån denna policy för att uppnå de uppsatta viljeinriktningarna.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Fordonspolicyn har tagits fram med hjälp av tekniska enheten som har lämnat både förslag och
synpunkter på upplägget, då det administrativa ansvaret för samordning och hantering av kommunens
fordonspark ska ligga hos dem.

Bakgrund
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en Fordonspolicy efter
revisorernas granskning av fordonshanteringen av kommunens bilar, då kommunen saknar en policy
vad gäller fordon. Kommunen behöver samordna den kommunala fordonshanteringen och som ett led
i detta har förslag på ny policy för fordon tagits fram i syfte att reglera anskaffning, användande och
avveckling av fordon i Vingåker kommuns verksamheter. Person- och godstransporter som sker med
kommunens fordon ska ske med god ekonomi, minimerad miljöpåverkan samt god och förbättrad
arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kopplat till fordonspolicyn har även förslag till riktlinjer tagits fram.
Riktlinjerna är ett tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra medarbetarnas
och verksamheternas arbete utifrån denna policy för att uppnå de uppsatta viljeinriktningarna.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har gjort bedömningen att fordonspolicyn bör hållas kort och saklig. Det ska samtidigt
vara ett styrdokument som uttrycker Vingåker kommuns förhållningssättet vad gäller anskaffning,
användning och avveckling av fordon kopplat till trafiksäkerhet och klimatpåverkan. Kultur- och
samhällsförvaltningens ståndpunkt är att kommunen antar fordonspolicyn så att kommunen och dess
verksamheter har gemensamma riktlinjer att förhålla sig till vad gäller kommunens fordon och dess
användning.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att mäta de ekonomiska konsekvenserna av ett beslut som detta. Ambitionsnivån gällande
säkerhet och miljö kan innebära ökade kostnader vid nyanskaffande av fordon. Införandet av
körjournaler och nya rutiner innebär också en ökad kostnad initialt, men kan förhoppningsvis långsikt
leda till en förbättring av kommunens ekonomi.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till Fordonspolicy
Riktlinjer till fordonpolicyn
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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
Beslutet kommer på långsikt leda till en
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst 1 förbättring av kommunens ekonomi kopplat till
procent av skatteintäkter och
kommunens fordon.
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 Beslutet bidrar till en minskad
och genomförandet av minst ett miljöpåverkan.
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.

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

I ett längre perspektiv bidrar policyn till ett
bättre klimat som i sin tur bidrar till en bättre
hälsa i och med en renare luft.

Sidbrytning
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Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Fordonspolicyn ska se till att kommunen
fordonshantering sker på ett hållbart sätt.
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Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Fordonspolicyn ska bidra till en minskad
miljöpåverkan och därmed bidra till mer
hållbara samhällen.
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Påverkas inte av beslutet

Fordonspolicyns syfte är att försäkra att
fordonshanteringen i kommunen bidrar till en
minskad miljöpåverkan.

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet
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Påverkas inte av beslutet

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 X Nej
Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:

Indirekt kommer fordonspolicyn bidra till en bättre miljö även
för barnen.
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 X
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 X
På vilket sätt?

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

Indirekt i ett längre perspektiv påverkas barnens framtid av beslutet. En
fordonspolicy ser till att kommunen satsar på miljön vilket ska bidra till en
minskad miljöpåverkan.
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Fordonspolicy
1. Syfte
Fordonspolicyn ska ge en viljeinriktning för anskaffning, användandet och avvecklingen av fordon i
Vingåker kommuns verksamheter. Person- och godstransporter som sker med kommunens fordon ska
ske med god ekonomi, minimerad miljöpåverkan samt god och förbättrad arbetsmiljö och
trafiksäkerhet.
Policyn omfattar samtliga fordon inom Vingåker kommuns verksamheter samt anställda och
förtroendevalda som använder fordonen.
Policyn är också ett uttryck för att medarbetare och förtroendevalda i kommunen förväntas uppträda
som representanter för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling
Policyn gäller inte för resor till och från arbetet, inte heller förtroendevaldas resor till och från
sammanträden/förrättningar inom kommunen.

2. Målsättning
Vingåker kommuns tjänsteresor samt person- och godstransporter ska ske med god ekonomi,
arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt med minimerad miljöpåverkan.

3. Grundprinciper för Vingåker kommuns fordon
Grundprinciperna ska ge en vägledning i fordonshanteringen gällande
•

Säkerhet och trygghet.

•

Långsiktig hållbarhet.

•

Effektivt handhavande av fordon.

3.1 Säkerhet och trygghet
Vingåker kommun lägger stor vikt vid arbetsmiljö och trafiksäkerhet i samband med persontransporter
i kommunens verksamheter. Samtliga fordon som Vingåker kommun äger eller leasar ska vara trygga
och trafiksäkra. Kraven ska följa utvecklingen i takt med den tekniska utvecklingen samt förändringar i
Trafiklagstiftningen.
Anställda i Vingåker kommun som framför kommunens fordon ska vara ett föredöme i trafiken gällande
lag- och regelefterföljelse, miljömedvetenhet samt beteende gentemot medtrafikanter.
För att säkerställa tryggheten och säkerheten ska följande punkter tas i beaktande av Vingåker kommuns
verksamheter:
4
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•

Vid nyanskaffning ska kraven på trafiksäkerhet vara anpassade till fordonets förväntade
användningsområde.

•

Vid nyanskaffning beakta arbetsmiljön vid kravställningen.

•

Vid nyanskaffning ska alkolås eller alkoskåp installeras.

•

Avyttra äldre fordon som inte bedöms vara trafiksäkra.

3.2 Långsiktig hållbarhet
Vingåker kommunen arbetar med de nationella målen i agenda 2030 och strävar efter att ha en fossilfri
fordonspark år 2030 och ska bland annat genom anskaffningen av fordon verka för ett hållbart
transportsystem.
Vingåker kommun vill vara ett föredöme inom miljöarbetet och de krav som ställs kommer successivt
att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar inom miljölagstiftningen.
Det görs genom:
•

Miljöanpassade fordon ska prioriteras för att minimera den miljöpåverkan som uppstår genom
fordonstransporter i kommunens verksamheter.

•

Vid nyanskaffning av personbilar ska Vingåker kommun välja bilmodeller som är
miljöbilsklassade enligt senaste definitionen om möjligt, utifrån fordonets användningsområde.

•

Vid nyanskaffning av fordon välja modeller som kan drivas på fossilbränslefria drivmedel givet
att laddnings- eller tankningsmöjligheter finns i närområdet och det är lämpligt utifrån fordonets
användningsområde.

•

En successiv anpassning av kommunens nuvarande fordonspark ska eftersträvas i enlighet med
detta dokument.

3.2.1 Tjänsteresor
Anställda och förtroendevalda i Vingåkers kommun förväntas göra hållbara val när så är möjligt. Det
innebär bland annat att transporter i samband med tjänsteärenden i så hög grad som möjligt görs till fots
eller med cykel.
Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång göras.
Generellt gäller följande prioriteringsordning:
1. Nyttja digitala möjligheter till resfria möten.
2. Om avståndet tillåter - gå eller cykla. Använd cykelhjälm.
3. Res kollektivt med tåg eller buss.
4. Res med tjänstebil från verksamhet eller bilpool. Samåk gärna.
5. Privatägd personbil får endast användas i undantagsfall.
5
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3.3 Effektivt handhavande av fordon
Vingåker kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, innehavande och avyttring
av fordon samt samtidigt maximera nyttan av kommunens fordon. Genom ett effektivt handhavande
kan ovanstående uppnås samtidigt som kommunens ekonomi kopplat till fordonsinnehav i ett längre
perspektiv förbättras.
All kommunens fordon kommer att utrustas med elektronisk körjournal för att möjliggöra att Tekniska
enheten som driftansvariga för fordonsflottan kan:
•

Kontrollera att fordonet bara används för verksamhetens behov.

•

Underlätta för planering och genomförande av utbyte och service av fordon.

•

Få tillgång till underlag för kostnadsuppföljning.

•

Få en förenklad möjlighet till rapportering och redovisning av resor och utsläpp som kommun
är ålagd att redovisa till olika instanser, bland annat Skatteverket.

•

Förarna av fordonen får även en säkrare arbetsmiljö då det går att spåra upp var en bil befinner
sig vid till exempel en olycka med hjälp av körjournalen.

För att maximera nyttan ska följande punkter tas i beaktning av Vingåker kommuns verksamheter:
•

Ruttoptimering för att minska färdtiden samt kostnaden för drivmedel.

•

Undersöka verksamhetens nyttjandegrad av fordon för att maximera nyttan och minimera
antalet fordon.

•

Alla kommunens fordon och maskiner ska vara försedda med dekaler med kommunvapen,
objektnummer och därmed vara ett synligt varumärke utåt. Övriga dekaler och märkning
ansvarar kommunikationsenheten för, till exempel ”Smart landsbygd”.

•

Fordon inom verksamheter som bedöms vara känsliga (exempelvis av sekretesskäl) ska inte
märkas med kommunlogotyp och/eller dekorelement och det är upp till varje verksamhetschef
att göra den bedömningen.

•

Tjänstefordon får inte användas till privat bruk. Undantag kan göras under särskilda
omständigheter,
exempelvis
vid
jourtjänstgöring.
Undantag
beviljas
av
verksamhetschef/arbetsledare.

•

Vingåker kommuns tjänstefordon ska rutinmässigt vårdas under leasingtiden.

6
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4. Ekonomi
Vingåkers kommun är, såsom juridisk person, ägare till kommunens fordon. Kostnader för fordon
tillfaller den förvaltning som använder fordonet. Grunden är att respektive verksamhet ska bära sina
kostnader för sina bilar där tekniska enheten utför skötsel och administration.
Ansvarig chef attesterar alla fakturor som har med fordonets objektnummer att göra. Förvaltningen som
nyttjar de bokningsbara fordonen blir debiterad efter fastställd kilometerkostnad.

5. Datahantering
•

De elektroniska körjournalernas data administreras endast av Tekniska enheten (ska fler ha
tillgång till körjournal?) för att samordna och optimera fordonsflottan.

•

Årlig statistik av körsträcka och bränsleanvändning tas fram per fordon och förvaltning och
enskilda sträckor slås då ihop.

•

Bokningsbara fordon debiteras rätt körsträcka utifrån elektronisk körjournal och
användare/förvaltning. Data för dessa ändamål administreras av Tekniska enheten och de
enskilda resorna sparas endast under ett kvartal för att sedan slås samman till en daglig summa
för statistik.

•

Nyanställd personal informeras om att kommunen har elektroniska fordonssystem och hur data
lagras.

6. Ansvar och uppföljning
Det administrativa ansvaret för samordning och hantering av kommunens fordonspark ligger på den
tekniska enheten. Tekniska enheten ansvarar för att upphandlade fordon möter användarnas behov samt
överensstämmer med kommunens säkerhets- och miljökrav för fordon enligt dessa riktlinjer. De
ansvarar även för drift- och underhåll. Detta beskrivs mer i riktlinjerna för fordonspolicyn som tydliggör
medarbetarnas och verksamheternas arbete utifrån denna policy.
Samtliga chefer ansvarar för att förankra policyn och dess riktlinjer i sin verksamhet på sådant sätt att
de efterlevs. Samtliga medarbetare ansvarar för att fordonspolicyn och dess riktlinjer följs. I riktlinjerna
beskrivs även det ansvar man har som förare.
Det är också lämpligt att årligen ha en dialog med verksamheterna kring policyn och dess innehåll, inte
minst för att säkerställa att chefer och medarbetare har den kunskap som krävs för att kunna följa
policyn, men även för att på detta sätt få information kring verksamheternas behov, vilket i sin tur kan
föranleda en revidering av policyn.

7
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1. Riktlinjer för anskaffning och användning av fordon
för Vingåkers kommun
I dessa riktlinjer tydliggörs tjänstemännens och verksamheternas arbete utifrån
kommunens fordonspolicy. Dessa riktlinjer omfattar samtliga fordon inom
Vingåker kommuns verksamheter samt anställda och förtroendevalda som
använder fordonen.
Fordonspolicyn ska ge en viljeinriktning för anskaffning, användandet och
avvecklingen av fordon i Vingåker kommuns verksamheter. Person- och
godstransporter som sker med kommunens fordon ska ske med god ekonomi,
minimerad miljöpåverkan samt god och förbättrad arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Riktlinjerna ska istället fungera som anvisningar för hur fordonspolicyn tillämpas
och uppnås. Vad som menas med driftfordon, hur inköp och avveckling går till
samt instruktioner för fordonens användning och ansvarsfrågan.
Sist i detta dokument redovisas även en kravspecifikation för nya driftfordon i
Vingåker kommun.

1.1

Driftfordon

Med driftfordon avses av kommunen ägda eller leasade fordon med en totalvikt
om maximalt 3,5 ton.
Driftfordon tillhandahålls av Tekniska enheten för tjänstekörning. Fordonen
används av behörig personal med giltigt körkort för att transportera personer
samt erforderlig utrustning till och från olika förrättningar.
Driftfordonet ska vara lämpligt såväl utifrån kommunens som utifrån
verksamhetens behov. Som driftfordon godkänns endast bilar av typ svarande
mot särskild kravspecifikation enligt dessa riktlinjer.
1.2

Inköp och avveckling

Vid inköp av driftfordon och fordonsrelaterade tjänster ska kommunens ramavtal,
eller motsvarande användas.
Tekniska enheten ansvarar för upprättande av samtliga avtal avseende driftfordon
inklusive samtliga kommersiella kontakter. Tekniska enheten ska i största möjliga
mån nyttja den övriga kompetens som finns inom kommunen, exempelvis inom
inköpsorganisationen.
Löpande avrop och avyttring av driftfordon, liksom fordonsrelaterade tjänster och
löpande driftmässiga leverantörskontakter hanteras av Tekniska enheten.
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Driftfordon leasas:
• Personbilar 3 + 1 år med serviceavtal 3 år.
• Transportbilar /minibuss 5 + 1 år med serviceavtal 5år.
För att ett driftfordon ska avropas bör verksamheten köra minst 1000mil om året
för att vara kostnadseffektivt. Annars bör man använda sig av bilpoolen.
Vingåker kommun har möjlighet att återlämna fordonen som leasas till
återförsäljaren eller säljas genom kommissionsavtal.

2. Instruktioner för användning av Vingåker kommuns
driftfordon
2.1Fordonsanvändning
Kommunens fordon får enbart användas vid tjänsteutövning och av person
anställd av Vingåkers kommun eller av person med anställningslika förhållanden
som har tecknat särskild förbindelse.
Under icke arbetstid ska fordonen vara uppställda på tjänstestället. Undantag kan
göras under särskilda omständigheter, exempelvis vid jourtjänstgöring. Undantag
beviljas av närmsta chef.
2.2 Drivmedel och tankning
För inköp av drivmedel, olja, kemiska och tekniska produkter samt tvätt av
fordon finns drivmedelskort kopplat till fordonet. Ramavtal är tecknat med
drivmedelsbolag
Bränslekort får inte användas till annat fordon och bränslet konteras på
objektnumret för att kunna följas upp. Kvitto efter tankning ska sparas.
Fordon avsett att drivas med förnyelsebart bränsle ska endast i undantagsfall och
om särskilda skäl finns, tankas med annat bränsle.
2.3 Försäkring
Kommunens fordon är helförsäkrade genom vagnskadegaranti eller genom
kommunens fordonsförsäkring.
Blankett för skaderapportering ska förvaras i fordonet. Vid inträffad skada ska
skaderapport alltid skrivas. Om motpart finns ska dennes identitet klarläggas,
exempelvis genom registreringsnummer eller personnummer.
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Olycksfall med personskada rapporteras alltid till polis. Enligt gällande regler och
tillbud med personskada eller möjlig personskada rapporteras till
Arbetsmiljöverket (AV). Detta ska ske enligt särskilda regler.
Vid stöld ersätts inte privata ägodelar som förvaras i fordonet. Om detta skulle
ske är det den privata försäkringen som gäller.
2.4 Böter
Böter för trafikförseelse, felparkeringsavgift med mera betalas av föraren.
2.5 Vingåker kommuns ansvar
Vingåker kommun ansvarar för att ett försäkringsskydd garanteras alla som kör
fordon på uppdrag av kommunen.
Vingåker kommun ska se till att anställda och övriga som genomför transporter i
kommunens regi erhåller information om miljö- och säkerhetstänkande,
exempelvis sparsam körning och trafiksäkerhet.
I de fall föraren i sin befattning i kommunen regelbundet använder så kallad
minibuss för persontransporter ska föraren, på kommunens bekostnad, genomgå
särskild körsäkerhetsutbildning.
2.6 Driftansvarig på Tekniska enhetens ansvar
•
•
•
•
•
•

Fordon ska tvättas ut- och invändigt en gång per månad. Vid oftare behov
kan förare/verksamhet tvätta bilen i automattvätten vid OKQ8
Fordon ska alltid se rena och för kommunen representativa ut.
Service sker i enlighet med leverantörsavtal och efter information från
driftansvarig.
Nödvändiga reparationer utöver planerad service beslutas av driftansvarig.
Vid inköp och behov av kompletterande utrustning ska driftansvarig
kontaktas.
Anskaffning av nya däck, däckbyte samt förvaring ska ske genom
kommunens driftansvarig.

Ersättningsbil tillhandahålls vid stillestånd via driftansvarig. Finns ingen bil
tillgänglig i kommunens fordonspark tillhandahålls ersättningsbil av hyrbil enligt
försäkringsbolaget.
2.7 Föraransvar
Föraren som kör ett fordon för Vingåker kommun ska följa lagar och regler i
trafiken, kommunens krav på säkerhet och miljö samt vara ett föredöme i trafiken.
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Föraren ska se till att ha körkort och den behörighet som krävs för respektive
fordon.
Föraren ska inte vara alkohol- eller drogpåverkad. Vid användande av medicin ska
föreskrifter från ordinerande läkare respektive tillverkande företag följas.
Föraren ska undvika att köra uttröttad.
Föraren ska inte använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning
under färd såvida inte handsfreeutrustning används. Föraren ska helst sträva efter
att stanna bilen vid telefonsamtal.
Vid arbete på väg eller vid väg bära varselkläder eller annan av arbetsgivaren
tillhandahållen utrustning.
Föraren ska i övrigt se till att:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samtliga personer i fordonet använder säkerhetsbälte, inställt och anpassat
på ett korrekt sätt.
Respektera gällande trafikregler och anpassa hastigheten till rådande
trafikförhållanden.
Hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande fordon och hålla
god uppsikt över bakomvarande trafik.
Planera sin körning avseende vägval, tid och i övrigt vidtaga åtgärder som
minskar bränsleförbrukningen och därigenom miljöbelastningen.
Vårda fordonet samt rapportera skador till driftansvarig på Tekniska
enheten.
Fordon ska inuti, inklusive bagageutrymme, vara städat på löst material
efter arbetspassets eller den individuella resans slut.
Vid transport av barn ska lämplig skyddsutrustning finnas (babyskydd,
bakåtvänd bilbarnstol eller bältesstol/bälteskudde)
Av hälsoskäl får rökning och djur inte förekomma i kommunens fordon.

2.8 Skada eller fel på fordon
Föraren ska vid början och avslut av arbetspass, eller individuell resa, kontrollera
fordonet för att upptäcka skador och övriga fel, som exempelvis plåtskador,
indikation på instrumentpanel med mera.
Vid skador ska de alltid anmälas till kommunens försäkringsbolag och
driftansvarig, även om de är av mindre karaktär som inte kräver omedelbar åtgärd.
Blankett för skaderapportering ska förvaras fordonet.
Vid inträffad skada ska skaderapport alltid skrivas, undertecknas och skickas in.
Om motpart finns är det viktigt att dennes identitet klarläggs (personnummer,
registreringsnummer mm).
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All åverkan på kommunens egendom ska polisanmälas. En skadeanmälan ska
också göras till försäkringsbolaget.
2.9 Tillbud
Olycka med personskada/viltolycka ska alltid rapporteras till polis.
Tillbud med personskada eller möjlig personskada rapporteras enligt särskild rutin
till Arbetsmiljöverket.

3. Kravspecifikation för nya driftfordon i Vingåker
kommun
3.1 Upphandling
Inköp av fordon/maskiner ska ske i enlighet med kommunens fordonspolicy. I
begreppet inköp av fordon innefattas även finansiering via leasing (finansiell).
Tekniska enheten upphandlar i samarbete med kommunens
upphandlingssamordnare.
I samråd mellan Tekniska enheten och driftansvarig från varje verksamhet tas en
lämplig fordonstyp fram efter en analys av verksamheternas behov med hänsyn till
funktion, säkerhets- och miljökrav i enlighet med denna policy.
Med driftfordon avses fordon med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Fordon i
högre viktklassomfattas inte av denna kravspecifikation
Vid anskaffning ska fordon med minsta miljöpåverkan väljas om fordonet i övrigt
uppfyller samtliga krav enligt kravspecifikation.
Anskaffning av fordon kräver säkerhetsnivå enligt Euro NCAP motsvarande
minst fem stjärnor för personbilar och fyra stjärnor för SUV samt lätta lastbilar.
3.1 Utrustning som erhålls vid anskaffning
•

•
•
•
•

Trafiksäkerheten tillsammans med miljösynpunkt ska komma i första
hand vid anskaffning av däck.
• Automat /Manuell
• Alkolås eller alkoskåp för förvaring av bilnycklar.
• AC
• Ha bältespåminnare
• Elektrisk motorvärmare med kontakt på utsidan av fordonet och
grenkontakt för kupévärmare
Radio med handsfree och RDS-funktion
Förarmiljön ska ergonomiskt gå att anpassa till föraren
Vinterdäck dubbade
ABS-bromsar
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Parkeringssensorer (minst bak)
3st nycklar

3.2 Övrig utrustning som erhålls vid anskaffning
Övrig fast utrustning beställs av Tekniska enheten och i samråd med driftansvarig
från varje verksamhet.
• Kan vara exempelvis:
• Dragkrok
• Extraljus
• Fyrhjulsdrift
• Last bågar-/räcke
• GPS
• Läderklädsel
• Stänkskydd vid samtliga hjulhus
Övrig lös extrautrustning införskaffas av Tekniska enheten
• Första hjälpen-kit, reflexväst och is-skrapa/borste, skyffel.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

23
(xx)

Kf §

KS 2021/8

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats andra halvåret 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är tre medborgarförslag obesvarade och det finns två
inkomna medborgarförslag som ännu inte väckts i kommunfullmäktige och därför inte
finns med på listan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-17
Redovisning 2021-12-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-17
Handläggare

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

KS 2022/8

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

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-12-17
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges övergripande
mål

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

Beslutet bedöms inte påverka

Beslutet bedöms inte påverka

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2021-12-17
Dnr

Medborgarförslag

KS
2018/569,
2018/658
KS 2021/
301

Medborgarförslag om rastgård vid Folkets
park x 2
Medborgarförslag om åtgärder för att
förbättra trafiksituationen på Skolgatan

Remissinstans
Klf

Väckt i Kf

Förslagsställare

Kommentar

2018-12-18

Isabella Lundgren
Lena Henriksson

Tas upp i KF 2022

KoS

2021- 06-21

Friedrich Gatzen
med flera

Tas upp i KF 2022
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

24
(xx)

Kf §

KS 2022/9

Redovisning av motioner som inte besvarats andra
halvåret 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är 6 motioner obesvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-17
Redovisning 2021-12-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-17
Handläggare

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

KS 2022/9

Redovisning av motioner som inte besvarats andra
halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är 6 motioner obesvarade.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-12-17
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2021-12-17
Dnr
KS
2021/276
KS
2021/397
KS
2021/359
KS
2021/534
KS
2021/535
KS
2021/650

Motion

Remissinstans

Inkom till
KF

Motion om att införa ett föreningsråd
i Vingåker

Kfn

2021-06-21 Anna Lejon (M)

Tas upp i KF 2022

Motion om att ansöka om statligt
bidrag för att åtgärda rasrisk vid ån

KoS

Charlotte
2021-06-21 Prennfors

Tas upp i KF 2022-02-07

KoS

2021-06-21 Charlotte
Prennfors

Tas upp i KF 2022

BoU

2021-09-13 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2022

KLF

2021-09-13 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2022-06-20

KoS

2021-11-23 Charlotte
Prennfors (M)
Anna Lejon (M)

Tas upp i KF 2022

Motion om att föreslå Trafikverket att
sätta upp fartkameror i centrum
Motion om övervakningskameror på
förskolor och skolor.
Motion om att säga upp avtalet med
Migrationsverket
Motion om en 5-årig plan för
renhållningstaxa

287

Motionär

1 (1)
Kommentar
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

25
(xx)

Kf §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

KS 2021/602 – Delårsrapport för Västra Sörmlands räddningstjänst och
utlåtande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

288

vsr.nu

Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
Sammanträdesdatum

2021-12-01

30

Tid och plats
Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm, onsdag 29 september 2021. Ordinarie ledamöter
kommer erbjudas att vara på plats och ersättare kommer att bjudas in via Teams.

Beslutande ledamöter
Håkan Persson (S), ordförande
Berit ÖrtelI (S), vice ordförande
Anna Ateg (S)
Tommy Björkdal (M)
Christoffer Öqvist (M)
Bertil Carlsson (C)
Johanna Karlsson (S)
Roger Eriksson (SD)
Marian Loley (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Therese Palm (S)
Michael Hagberg (S)
Roger Larsson (M)
Mirjana Cvrkalj (M)
Björn Wahlund (M) fr § 31

Göran Svenningson (V)

Övriga deltagare
Mattias Gårdholt, förbundschef
Marcus Asplund, funktionschef förebyggande
J ohanna Gustafsson, funktionschef verksamhetsstöd
Asa Björlund, sekreterare samt Julia, praktikant hos Christoffer Öqvist (M)

Paragrafer

§ 27 - § 39

O /17

Sekreterare

______

... .J.~. ...~ ... .......... . . .. . . .... ....

Jk·r7L~
~
.
Asa Björlund

Ordförande

Håkan Persson

Justerande

.. . . vP~... . ... . .............
Bertil Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet
Sammanträdesdatum

2021-09-29

Datum för anslagsuppsättande

2021- 12 -

0<6

Datum för anslagsnedtagande

2021- 12- -

?f)

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Bievägen 49 i Kaö'ineholm

Underskrift

... .

Namnförtydligande

%~ . . .~ . . .... . ... . . . .....
Asa Björlund
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
2021-12-01
Sammanträdesdatum
DIR § 33/2021

""
e
~

.

37

2021/46:6

Utlåtande avseende delårsrapport 2021 från revisorerna
Beslut
l.

Direktionen beslutar att lägga informationen angående delårsrappOlten till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
delårsrappOlt för år 2021. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrappOIten är
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i
årsbudgeten och flerårsplanen.
Revisorerna bedömer att:
•
•

•

delårsrappOlten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
grundat på den översiktliga granskningen av delårsrappOlten har det inte
kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att det
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de finansiella målen.
grundat på den översiktliga granskningen av delårsrapporten har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med
verksamhetsmålen.

Beslutet skickas till
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst
2021-10-11

Kommunfullmäktige i
Katrineholm
Vingåker

Utlåtande avseende delårsrapport 2021
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska
förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per
2021-08-31 . En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrappOIi som utarbetats av PwC.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst inte kommer
att uppnå ekonomisk balans för 2021, med ett förväntat balanskravsresultat på -1,4 mnkr per helår.
Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns. Dessa har
fastställts av direktionen.
Revisorerna bedömer att:
•
•

•

Vi bedömer att delårsrapPOlien i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapPOliering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 202 l.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrappOliens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i
budget 2021.

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst

iaffs~
I~
ordförande

~~.?z.
~
Lars

Eriksson
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Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Grundat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsrapporten
för Västra Sörmlands Räddningstjänst inte, i
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen är att balanskravet per
2021-12-31 inte kommer att uppfyllas.

Delvis
Grundat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2021.

o

Grundat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara
delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021 .
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Innehållsförteckning
Sammanfattning

1
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Syfte och revisionsfrågor
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Revisionskriterier
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Bedömning

5

God ekonomisk hushållning
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Bedömning
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Rekommendationer
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige .
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revis ionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

•

Förvaltningsberättelsens innehåll,

•

Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV) . Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-29.
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Rapportens innehåll har sakgranskats av färbundschef och funktionsansvarig
verksamhetsstäd.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till -932 tkr. Prognosen visar på ett underskott om 1 406 tkr vilket till

största del kan hänföras till uteblivna intäkter från utbildningar och tillsyn er som ej
kunnat genomföras i den omfattningen som var tänkt på grund av pandemin.
Pensionskostnaderna förväntas dessutom bli högre än budgeterat vilket förklaras av att
parametern för förväntad framtida livslängd har justerats under året.
Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.
Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Västra Sörmlands
Räddningstjänst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet per
2021-12-31 inte kommer att uppfyllas.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser

Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021 .
Av redovisningen framgår att det ett av två finansiella mål utvärderas. Målet att VSR ska
ha ett positivt årligt resultat bedöms inte komma att uppfyllas. Det andra målet, att
reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel utvärderas först vid årets slut.
Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål kommer
delvis att uppnås. Att fyra mål inte uppnås förklaras av att verksamhetens begränsats av
covid-19. De mål som inte uppnås är inom områdena:
•

Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet

•

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats

•

Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.

•

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO
ska en första insats ske av enskilda .

Utvärdering av måluppfyllelsen sker per helår i enlighet med lagens krav.
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 202 1.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer.

2021-10

Rebecka Hansson

Erika Andersson
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Granskningsansvarig

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

26
(xx)

Kf §

KS 2021/725

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Björkdal (M/-) från uppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen, ersättare i socialnämnden, ersättare i krisledningsnämnden och
vice ordförande och ledamot i valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Björkdal (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i socialnämnden, ersättare i
krisledningsnämnden och vice ordförande och ledamot i valberedningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-12-14
Komplettering 2021-12-15
Beslutet skickas till
Berörda
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
Skickat: den 14 december 2021 14:45
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Politiska uppdrag mm.
Hej.
Jag önskar att min politiska beteckning (M) tas bort, samt att jag begär
entledigande från mina uppdrag som ersättare i socialnämnden och
kommunstyrelsen.
Räknar med att detta kan ske i samband med kommunfullmäktige 7/2 2022.
Med vänlig hälsning, Tommy Björkdal.
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https://w3d3.vingaker.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=425104&frame=1
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
Skickat: den 15 december 2021 09:32
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Re: Politiska uppdrag mm.
Hej. Vill bli entledigad från krisledningsnämnden och valberedningen, KF, VSR
och överförmyndarnämnden vill jag ha kvar.
Med vänlig hälsning, Tommy.
> 15 dec 2021 kl. 09:25 skrev Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>:
>
> Hej. Jag du även är ersättare i krisledningsnämnden, gemensamma
överförmyndarnämnden, ledamot i VSR och vice ordf. i valberedningen. Vill du ha
kvar de uppdragen?
>
>
> -----Ursprungligt meddelande----> Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
> Skickat: den 14 december 2021 14:45
> Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
> Ämne: Politiska uppdrag mm.
>
> Hej.
>
> Jag önskar att min politiska beteckning (M) tas bort, samt att jag begär
entledigande från mina uppdrag som ersättare i socialnämnden och
kommunstyrelsen.
> Räknar med att detta kan ske i samband med kommunfullmäktige 7/2 2022.
>
>
> Med vänlig hälsning, Tommy Björkdal.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

27
(xx)

Kf §

KS 2021/725

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter Tommy
Björkdal (M/-).
2. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ersättare i socialnämnden efter Tommy
Björkdal (M/-).
3. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ersättare i krisledningsnämnden efter Tommy
Björkdal (M/-).
4. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ledamot i valberedningen efter Tommy
Björkdal (M/-).
5. Kommunfullmäktige utser xx (M) till vice ordförande i valberedningen efter
Tommy Björkdal (M/-).
Sammanfattning av ärendet
Tommy Björkdal (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i socialnämnden, ersättare i
krisledningsnämnden och vice ordförande och ledamot i valberedningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-12-14
Komplettering 2021-12-15
Beslutet skickas till
Berörda
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
Skickat: den 14 december 2021 14:45
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Politiska uppdrag mm.
Hej.
Jag önskar att min politiska beteckning (M) tas bort, samt att jag begär
entledigande från mina uppdrag som ersättare i socialnämnden och
kommunstyrelsen.
Räknar med att detta kan ske i samband med kommunfullmäktige 7/2 2022.
Med vänlig hälsning, Tommy Björkdal.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
Skickat: den 15 december 2021 09:32
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Re: Politiska uppdrag mm.
Hej. Vill bli entledigad från krisledningsnämnden och valberedningen, KF, VSR
och överförmyndarnämnden vill jag ha kvar.
Med vänlig hälsning, Tommy.
> 15 dec 2021 kl. 09:25 skrev Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>:
>
> Hej. Jag du även är ersättare i krisledningsnämnden, gemensamma
överförmyndarnämnden, ledamot i VSR och vice ordf. i valberedningen. Vill du ha
kvar de uppdragen?
>
>
> -----Ursprungligt meddelande----> Från: Tommy Björkdal (M) <Tommy.Bjorkdal@vingaker.se>
> Skickat: den 14 december 2021 14:45
> Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
> Ämne: Politiska uppdrag mm.
>
> Hej.
>
> Jag önskar att min politiska beteckning (M) tas bort, samt att jag begär
entledigande från mina uppdrag som ersättare i socialnämnden och
kommunstyrelsen.
> Räknar med att detta kan ske i samband med kommunfullmäktige 7/2 2022.
>
>
> Med vänlig hälsning, Tommy Björkdal.
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