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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 21 februari 2022, kl. 13:15

Plats:

Stora Salen, Åbrogården

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Den Smarta Vingåkersbygden
2. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
3. Information från KLF och KOS
4. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
5. Redovisning slutteckning av den gamla deponin återvinningscentralen
6. Resultat servicemätning telefon och e-post
7. Information om årlig uppföljning av krisberedskap och civilt försvar
Ärenden till kommunstyrelsen
8. Återrapportering arbete med värdegrund
9. Planeringsdirektiv budget 2023-2025
10. Uppföljning aktiva åtgärder mot diskriminering
11. Ändrad hastighet Högsjö skola
12. Begäran om medfinansiering för byahus i Österåker
Ärenden till kommunfullmäktige
13. Verksamhetsområde VA Ättersta
14. Svar på motion om att föreslå Trafikverket att sätta upp fartkameror i
centrum
Anmälningsärenden
15. Delegationsbeslut
16. Delgivningar
Övrigt
17. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Nellie Jonasson
Sekreterare

Välkommen!

1

Föredragande
Samhällsstrateg
Förvaltningschefer
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

39
(xx)

2022-02-21

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

40
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den xx februari kl 08:00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

41
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Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

42
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Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av information och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning i följande beslutsärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

43
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Information från KLF och KOS
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

45
(xx)

2022-02-21

Ks §

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

46
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2022-02-21

Ks §

Redovisning slutteckning av den gamla deponin
återvinningscentralen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

47
(xx)
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Ks §

Resultat servicemätning telefon och e-post
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

48
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2022/57

Information om årlig uppföljning av krisberedskap och
civilt försvar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

49
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2020/504

Återrapportering arbete med värdegrund
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga chefer i Vingåkers kommun har haft i uppdrag att på sina arbetsplatsträffar
gå igenom Vingåkers kommuns vision, varumärke och värdegrund. Detta har därefter
rapporterats till kommunikationschef att uppdraget är genomfört. Den återrapport som
gjorts har sett olika ut men samtliga har genomfört uppdraget. Dessutom har samtliga
nämnder haft genomgång av vision, varumärke och värdegrund på ett nämndmöte.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-19
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-19
Handläggare

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

KS 2020/504

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen och lägger den till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Samtliga chefer i Vingåkers kommun har haft i uppdrag att på sina arbetsplatsträffar
gå igenom Vingåkers kommuns vision, varumärke och värdegrund. Detta har därefter
rapporterats till kommunikationschef att uppdraget är genomfört. Den återrapport som
gjorts har sett olika ut men samtliga har genomfört uppdraget. Dessutom har samtliga
nämnder haft genomgång av vision, varumärke och värdegrund på ett nämndmöte.
Ärendets beredning
Samtliga chefer i kommunen har fått i uppdrag att utifrån ett framtaget underlag arbeta
med värdegrund, vision och varumärke i sina arbetsgrupper. För att bättre kunna
genomföra uppdraget har samtliga fått en utbildning samt stödmaterial. Efter
genomförd genomgång skall en återrapportering ske till kommunikationschefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vingåkers kommun har en vision, en värdegrund och ett varumärke.
Kommunikationschef fick i uppdrag från kommunstyrelsen 2019 att uppdra till
samtliga kommunens chefer att under år 2020 arbeta med Vingåkers kommuns via
arbetsplatsträffar för att öka deras kunskap och kännedom om dessa tre. Därutöver
ville kommunstyrelsen ha återkoppling av resultatet av detta arbete i december 2020.
Med anledning av pandemin flyttades slutdatum fram till 31 december 2021. Därefter
skall kommunikationschef återrapportera arbetet till kommunstyrelsen.
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Förvaltningens ståndpunkt
Upplägget har varit ett bra sätt att nå ut till samtliga medarbetare i Vingåkers
kommun. Utifrån det underlag som kommit in görs bedömningen att det funnits ett
gott engagemang och att detta gett ett bra underlag att kunna arbeta vidare med.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Maria Pestrea
Kommunikationschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

En stärkt värdegrund hos våra medarbetare
kan bidra till en större medvetenhet om sin
roll och sitt bidrag till en god verksamhet
som anställd

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

Framför allt barn- och
utbildningsförvaltningens belyser i sitt arbete
vikten av att ha med sig värdegrunden i
arbetet med barnen.

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

Genom ett gott medarbetarskap och en god
arbetsgivarpolitik bidrar detta till ökad god
kvalitet på servicen för våra
kommuninvånare

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Våra medarbetare mår bättre på sin arbetsplats med
en god värdegrund som efterlevs

15

vingaker.se

5 (9)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Värdegrunden är viktig vägledning i hur vi är
mot varandra på vår arbetsplats

"[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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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

50
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2022/3

Planeringsdirektiv 2023-2025
Förslag till beslut
1.

2.

3.
4.

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2023
9.100 personer (1 november 2022)
o 2024
9.125 personer (1 november 2023)
o 2025 9.150 personer (1 november 2024)
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent per år under planperioden 2023-2024 för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent för samtliga nämnder för år 2025.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med
1,5 procent per år under planperioden.

Sammanfattning av ärendet
För planperioden 2023-2024 har kommunfullmäktige redan beslutat att en uppräkning
av personalkostnaderna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska
göras med 2,0 procent per år och för övriga nämnder med 1,5 procent per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att för år 2025 ska uppräkning av
personalkostnaderna göras med 2 procent för samtliga nämnder. Motsvarande
uppräkning för hyreskostnader föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder.
Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.100 personer för 2023 (1 november 2022)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
Detta är en nedskrivning av befolkningsunderlaget med 25 personer jämfört med vad
kommunplan med budget för 2023 är beräknad på.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-19
Au § 37
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2022-01-19
Handläggare

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

KS 2022/3

Planeringsdirektiv 2023-2025
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nedan
befolkningsantal gälla:
o 2023
9.100 personer (1 november 2022)
o 2024
9.125 personer (1 november 2023)
o 2025
9.150 personer (1 november 2024)
2. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under
planperioden 2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
och med 1,5 procent per år för övriga nämnder.
3. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent för samtliga nämnder
för år 2025.
4. Uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år under
planperioden.
5. Inga andra uppräkningar medges.
Sammanfattning av ärendet
För planperioden 2023-2024 har kommunfullmäktige redan beslutat att en uppräkning
av personalkostnaderna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska
göras med 2,0 procent per år och för övriga nämnder med 1,5 procent per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att för år 2025 ska uppräkning av
personalkostnaderna göras med 2 procent för samtliga nämnder. Motsvarande
uppräkning för hyreskostnader föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder.
Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.100 personer för 2023 (1 november 2022)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
Detta är en nedskrivning av befolkningsunderlaget med 25 personer jämfört med vad
kommunplan med budget för 2023 är beräknad på.
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Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av kommunchef,
ekonomichef och budgetstrateg. Information har lämnats till kommunens
ledningsgrupp. Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen den 21 februari.
Aktuella beräkningar utifrån planeringsdirektiven kommer att delges i början av mars.
Nämndernas beslut inför budget 2023 ska vara fattade senast 30 april. Därefter
presenteras aktuella underlag på dialogdag 2 den 16 maj inför kommunfullmäktiges
beslut i juni om kommunplan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar
kommunen har att fördela till nämnderna och dessutom budgetera för ett positivt
resultat. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under februari-mars
fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Hur många
procent ska befintlig personalbudget räknas upp avseende löneökningar? Hur mycket
ska hyror och lokalvård räknas upp osv. Detta för att kommunledningsförvaltningen
ska kunna presentera ett beräkningsunderlag med aktuellt ekonomiskt läge inför den
politiska hanteringen av förslag till kommunplan med budget. Regeringen presenterar
vårbudgeten först i april och därefter kommer en reviderad skatteunderlagsprognos i
samband med att Sveriges Kommuner och Regioner presenterar Ekonomirapporten.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021, KS §43, om planeringsdirektiv för åren
2022-2024. Dessa behöver nu kompletteras med direktiv för år 2025.
Kommunfullmäktige har i november 2021, KF§110, fastställt kommunplan med
budget för år 2022 samt flerårsplan för åren 2023-2024. I det beslutet ingår att
personalkostnaderna räknats upp med 2 procent för barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden och med 1,5 procent för övriga nämnder. Uppräkning av
hyreskostnader har skett med 1,5 procent för samtliga nämnder. Därutöver har
befolkningsutvecklingen inte varit lika positiv som den beslutade budgeten fastställt
och en justering behöver därför göras för beräkning av skatteunderlaget.
Nämnderna ska under våren, senast april månads utgång, besluta om konsekvensanalyser och eventuella budgetäskanden utifrån den flerårsplan för 2023-2024 som
kommunfullmäktige beslutade om i november justerat med uppräkningar enligt de nya
planeringsdirektiven samt även fortsätta arbetet för en ekonomi i balans. Nämndernas
underlag redovisas i samband med dialogdag 2 i maj och blir därefter en del av
beslutsunderlaget då kommunfullmäktige i juni fastställer de ekonomiska ramarna för
kommande år.
Det ekonomiska läget för kommunens nämnder är fortsatt ansträngt. Underlaget för
bokslutet för 2021 visar att flera av nämnderna lämnar negativa budgetavvikelser för
2021. Den finansiella verksamheten har flertalet större engångsposter som gör att
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kommunen totalt sett ändå förväntas lämna ett positivt resultat på dryga 25 mkr.
Nämndernas budgetavvikelser uppgår preliminärt till cirka -6,7 mkr. Den senaste
skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i februari
innebär drygt 4 mkr i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2022 än vad
som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut i november. Detta hänger främst
samman med att den definitiva folkmängden den 1 november 2021 uppgick till 9.074
personer och budgeten för 2022 är beräknad utifrån en folkmängd på 9.100 personer.
Förvaltningens ståndpunkt
I den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget för 2022 och
flerårsplan för 2023-2024 har skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2023
beräknats utifrån 9.125 personer. Kommunens befolkningsantal uppgick den 30
november 2021 till 9.064 personer, varför beräkningsunderlaget för skatteintäkter och
generella statsbidrag föreslås att justeras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsantalet justeras till 9.100
personer för 2023 (1 november 2022) och därefter en årlig ökning med 25 personer
per år. Befolkningstalet för åren justeras till:
• 2023
9.100 personer (1 november 2022)
• 2024
9.125 personer (1 november 2023)
• 2025
9.150 personer (1 november 2024)
I fastställd flerårsplan för åren 2023-2024 har personalkostnaderna för barn-och
utbildningsnämnden och socialnämnden räknats upp med 2 procent och för övriga
nämnder med 1,5 procent. Kommunledningsförvaltningen föreslår för år 2025 att
samtliga nämnder ska erhålla uppräkning av personalkostnaderna med 2 procent.
Förslaget medför nedan uppräkningsfaktorer:
• personalkostnader för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
räknas upp med 2,0 procent per år under planperioden 2023-2024
• personalkostnader för övriga nämnder räknas upp med 1,5 procent per år
under planperioden 2023-2024
• personalkostnader för samtliga nämnder räknas upp med 2 procent år 2025
• hyreskostnader för samtliga nämnder räknas upp med 1,5 procent per år under
planperioden.
Beräkningsunderlaget för tilldelning av budgetramen till barn- och
utbildningsnämnden avseende gymnasieskolan bör även fortsättningsvis vara tydligt
från barn- och utbildningsnämnden då budgetramen för gymnasieskolan särredovisas.
Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i
kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån
omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som
kommunfullmäktige fastställt för kommande år justerat med uppräkningar enligt
planeringsdirektiven får, samt hur det påverkar den egna budgeten. Underlagen bör
innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och konsekvensanalyser. Nämnderna
påminns också om att de ska hantera sina beslut om konsekvenser och eventuella
budgetäskanden senast april månads utgång. I samband med dialogdag 2 i maj
förväntas nämnderna redovisa dessa konsekvensanalyser samt eventuella äskanden.
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Ekonomiska konsekvenser
Nämndernas ekonomiska ramar räknas upp i enlighet med planeringsdirektiven, vilket
ger nämnderna ett bättre utgångsläge inför 2023 trots de ekonomiska utmaningar som
redan finns, genom att viss kompensation för kostnadsökningar för löner och hyror
medges. Vidare innebär planeringsdirektiven att befolkningsantagandet för beräkning
av skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på en årlig ökning av kommunens
befolkning med 25 personer per år, med utgångspunkt från 9.100 personer för 2023.
Detta är en nedskrivning jämfört med det som tidigare beslutats motsvarande 25
personer. Med senaste skatteunderlagsprognos (december 2021) innebär detta att
kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag blir knappt 800 tkr lägre år
2023 än vad som ligger i den flerårsplan för år 2022-2024 som kommunfullmäktige
fastställt.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Planeringsdirektiven utgår ifrån att
kommunen ska ha en ekonomi i balans vid
planperiodens slut samt ett resultat som
motsvarar målet.
Kommande kommunplan med budget för
2023 fördelar detta mål tillsammans med en
ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.
Kommande kommunplan med budget för
2023 fördelar detta mål tillsammans med en
ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommande kommunplan med budget för 2023
fördelar detta mål tillsammans med en ekonomisk
ram till nämnderna, Genomförandet av
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande planeringsdirektiven.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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

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

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

Verksamhet möjliggörs.
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KS 2020/751

Uppföljning aktiva åtgärder mot diskriminering och
kränkande särbehandling
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med aktiva
åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt med att
identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering skall dokumenteras. Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren
ska ha aktiva åtgärder som finns inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och
anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och kompetensutveckling
och Förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot
diskriminering och kränkande särbehandling dels genom att synliggöra hinder för
jämställdhet, dels genom att undanröja risker för diskriminering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-22
Uppföljning Aktiva åtgärder
Beslutet skickas till
HR-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-22
Handläggare

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

KS 2020/751

Uppföljning av aktiva åtgärder mot diskriminering
och kränkande särbehandling
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med aktiva
åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt med att
identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering skall dokumenteras. Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren
ska ha aktiva åtgärder som finns inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och
anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och kompetensutveckling
och Förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot
diskriminering och kränkande särbehandling dels genom att synliggöra hinder för
jämställdhet, dels genom att undanröja risker för diskriminering.
Ärendets beredning
Uppföljningen har handlagts av HR-strateg som via enkät fått in svar från ett urval av
chefer från samtliga förvaltningar.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med aktiva
åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt med att
identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering skall dokumenteras. Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren
ska ha aktiva åtgärder som finns inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och
anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och kompetensutveckling
och Förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot
diskriminering och kränkande särbehandling dels genom att synliggöra hinder för
jämställdhet, dels genom att undanröja risker för diskriminering.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen arbetar med noll tolerans av diskriminering.
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta ekonomiska konsekvenser
Skäl till beslut
Aktiva åtgärder mot diskriminering är lagstyrt och uppföljning ska genomföras
systematiskt, vara dokumenterat och återkommande.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande särbehandling

Beslutet skickas till
HR-enheten

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

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

En verksamhet som är jämställd och fri från
diskriminering leder indirekt till ett
effektivare resursnyttjande, bl.a. genom en
bättre arbetsmiljö för kommunens
medarbetare.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

En verksamhet som är jämställd och fri från
diskriminering leder indirekt till ett effektivare
resursnyttjande, bl.a. genom en bättre arbetsmiljö
för kommunens medarbetare.

"[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?

Indirekt alla barn och ungdomar.

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

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

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

Indirekt alla barn och ungdomar.
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1

Uppföljning Aktiva åtgärder mot diskriminering
och kränkande särbehandling

Uppföljning för året 2021
1.1

Bakgrund

Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med
aktiva åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt
med att identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva
åtgärder mot diskriminering skall dokumenteras.
1.2

Inledning

Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren ska ha aktiva åtgärder som finns
inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och anställningsvillkor, Rekrytering och
befordran, Utbildning och kompetensutveckling och Förvärvsarbete och föräldraskap.
Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot diskriminering och kränkande
särbehandling dels genom att synliggöra hinder för jämställdhet, dels genom att
undanröja risker för diskriminering.
1.3

Utvärdering

Inför årsredovisningen kommer aktiviteterna i handlingsplanen att följas upp. De
flesta aktiviteter åligger chefer med personalansvar men det är HR-enheten som
följer upp arbetet. Arbetet har följts upp genom att studera chefsled, policys,
avvikelserapporter. Arbetet har också följts genom enkät till ett urval chefer samt
intervju med medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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1.3.1

Arbetsförhållanden

Arbetsgivaren ska bidra till jämställda och hälsofrämjande arbetsmiljöer. Våra arbetsplatser
ska vara tillgängliga oavsett anställdas möjligheter och förutsättningar. Vi ska vara en
arbetsplats fri från kränkande särbehandling och diskriminering.

Ett urval av Vingåkers kommuns chefer deltog i en uppföljningsenkät. I enkäten
uppgav cheferna till stor del att de upplever sig trygga i arbetet med systematiskt
arbetsmiljöarbete. En chef uppgav att arbetet var tydligt, samtidigt angav samma
chef att arbetet lades åt sidan när akuta arbetsuppgifter uppstod.
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En av cheferna uppgav att denne hade ”till liten del” tillräcklig kunskap för att
arbeta med SAM. En av cheferna bedömde sig ha stor kunskap inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
HR-enheten ansvarar för att erbjuda medarbetarutbildningar. Under 2021 har
flertalet medarbetarutbildningar genomförts i Kommunledningsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Skyddsutrustning finns tillgänglig för samtliga medarbetare. År 2021 har
skyddsutrustningens nyttjande och funktion särskilts prövats eftersom det varit en
större åtgång pga. pandemi. Medicinskansvarig sjuksköterska har inte tagit del av
några avvikelser kopplade till skyddsutrustning eller att skyddsutrustningens
utformning eller tillgänglighet skulle ur diskrimineringssynpunkt vara oåtkomlig.
Inga avvikelser har inkommit berörande omklädningsrum, toaletter eller duschars
tillgänglighet eller utformning.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inte tagit del av, eller fått rapporter, om att
hjälpmedel inte varit utformade på ett sådant sätt att de kan anpassas till
medarbetares olika kroppsform, längd eller styrka.
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1.3.2

Löner och anställningsvillkor

”Vingåkers kommuns lönepolitik ska vara känd och begriplig för samtliga medarbetare. Vi
ska säkerställa att riktlinjer, lönesättning och lönekriterier inte är diskriminerande.”

Lönekartläggning genomfördes och samverkades 2021. Kartläggningen visade inte
på nämnvärda skillnader i lön som beror på kön.
Ett urval av Vingåkers kommuns chef deltog i en enkät. Frågan ”På vilket sätt
informerar du dina medarbetare om Vingåkers kommuns lönekriterier och
lönepolicy” gav svar att cheferna främst informerar om lönekriterier och
lönepolicy genom APT och medarbetarsamtalet. En chef angav att medarbetarna
själva har ansvar att söka information.
Sysselsättningsgraden under 2021 är i stort oförändrat för både kvinnor och män.
Arbetsgivare och fackliga representanter arbetar tillsammans för att öka
sysselsättningsgraden genom ”Heltidsresan” via SKR.
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1.3.3

Rekrytering och befordran

Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivaren ska arbeta för att alla
skall ges möjlighet att utvecklas, söka lediga tjänster samt få möjlighet till
utveckling/fortbildning.

Under 2021 har samtliga annonser kvalitetssäkrats av HR-enheten. Vid samtliga
rekryteringar skall rekryteringsprocessen följas.
Vingåkers kommun har sammanlagt 40 chefer. På ledande position,
Kommunchef, är en man för tillfället placerad. Av 4 förvaltningschefer är 3
kvinnor och 1 man. Sammanlagt är chefsfördelningen procentuellt 62,5/37,5
kvinnor/män.
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1.3.4

Utbildning och kompetensutveckling

Vingåkers kommun ska säkerställa att medarbetare har möjlighet till kompetensutveckling och
utbildning. Arbetsgivaren säkerställer att insatser för kompetensutveckling och
kunskapsöverföring kommer alla anställda till del på ett likvärdigt sätt

Utbildning och kompetensutveckling är obligatorisk punkt i medarbetarsamtalet,
vilket bidrar till att samtliga medarbetare får samma möjlighet att diskutera
individuell utveckling.
Inom socialförvaltningen ges vanligen samma utbildning till alla medarbetare.
Utbildningen kan dock rikta sig till den som behöver det bäst – ex. till
nyrekryterad personal, vikarier eller tillsvidareanställd personal, beroende på
utbildningens innehåll.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen genomförs så kallade K-dagar där
samtlig personal deltar och tar del av samma innehåll.
Vingåkers kommun har en högre andel kvinnor anställda. Med bakgrund av det
finns det svårigheter att skapa projektgrupper med mångfald som samtidigt är
representativa för personalgruppen, eftersom personalgruppen vanligen är
homogen än heterogen.
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1.3.5

Förvärvsarbete och föräldraskap

Vingåkers kommun skall ge medarbetare möjlighet att förena arbete med föräldraskap och
fritid. Arbetsgivaren säkerställer att fritid och föräldraskap kan kombineras.

Chefer har i enkät angett att enheten håller kontakt med föräldraledig medarbetare
genom att de bjuder in denne till APT och håller kontakt genom telefon och mail.
En chef angav att de inte håller kontakt med föräldraledig medarbetare.
Inför planering av återgång till arbete för föräldraledig medarbetare angav
cheferna främst att de planerar det gemensamt med medarbetaren. Flera chefer
angav också att de planerade återgång i arbetet med arbetsgruppen och i
medarbetarsamtalet med medarbetare. Ingen chef angav att de inte planerade för
medarbetares återgång på något vis.
Vingåkers kommun erbjuder sedan 2018 friskvårdsersättning på 2000 kronor
(tidigare 1000 kronor). Friskvårdsersättningen kan nyttjas där personen bor och
till de aktiviteter som Skatteverket anger som giltiga.
Möjlighet att gå ner i tid tills barnet är 12 år
Föräldraledigheten har minskat inom båda könstillhörigheterna. Vingåkers
kommun möjliggör att medarbetaren kan gå ner i tid fram tills att barnet fyllt 12
år. Det är fler kvinnor än män som nyttjar möjligheten. Uttag av ledighet för barn
upp till 12 år har minskat inom båda könstillhörigheterna.

49

Vingaker.se

8 (8)
1.4

Slutsats

Utvärderingen visar inte att Vingåkers kommun är en arbetsplats fri från
diskriminering. Däremot visar utvärderingen att Vingåkers kommun är en
organisation som är uppbyggd på ett sätt som inte är direkt diskriminerande och
med chefer som arbetar systematiskt för att motverka och förebygga
diskriminering. För att utveckla arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering
ytterligare behöver cheferna få bättre kunskaper om diskriminering och mer tid
för att lyckas i sitt uppdrag.
1.5

Fortsatt arbete

Ledningsstöd arbetar med att införa en introduktionsplan för respektive chef. Den
kommer bidra till att cheferna i ett tidigt skede blir insatta i sitt uppdrag och får
bättre förutsättningar för hur man skall arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
och aktiva åtgärder mot diskriminering. Introduktionsplanen beräknas vara klar
under 2022.
Ledningsstöd upprättar var år en utbildningsplan för kommande år. Planen bygger
på de kunskaper som cheferna uttrycker att de önskar mer av och de kunskaper
ledningsstöd upplever att cheferna behöver mer av. Utbildningarna är spridda
över året. Utbildningsinsatserna är, beroende på innehåll, frivilliga eller
obligatoriska.
HR-enheten arbetar med medarbetarutbildningar. Målet är att samtliga chefer ska
vara medvetna om att medarbetarutbildningarna finns som resurs i kommunen
och att cheferna ska veta när dessa kan avropas. Medarbetarutbildningen bidrar till
att arbetsgruppen får mer information om ex. lönepolicy men också vad man som
medarbetare kan göra för att bidra till en arbetsplats fri från diskriminering.
HR-enheten arbetar tillsammans med fackliga representanter för att öka
sysselsättningsgraden. Tillsammans med fackförbundet Kommunal arbetar HRenheten för att utveckla arbetet med heltid i kommunen.
Under nästkommande år kan utvärderingen breddas för att involvera större delar
av verksamheten. Utvärderingen har berört chefer inom olika områden och
positioner och studier har gjorts av centrala dokument och policys. Däremot har
intervjuer endast skett med chefer inom socialförvaltningen.
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Ks §

KS 2022/48

Ändrad hastighet skolområden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra hastighet till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö
samt del av Henalavägen vid Slottskolan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att se
över alla skol- och förskoleområden när det gäller hastighetsbegränsningen.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innefattar hastighetsändring till 30 km/h på Skolgatan för Högsjö skola samt
Henalavägen för Slottskolan F-6. De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40
km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden även används av barn och
ungdomar efter skoltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-18
Trafikföreskrift
Trafikföreskrift
Au § 36
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-18
Handläggare

Lina Ljungqvist
0151-193 39
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS2022/48

Ändrad hastighet vid skolområden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ändra hastighet till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö samt del av Henalavägen vid
Slottskolan.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innefattar hastighetsändring till 30 km/h på Skolgatan för Högsjö skola samt
Henalavägen för Slottskolan F-6. De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40
km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden även används av barn och
ungdomar efter skoltid.
Ärendets beredning
Trafikingenjör
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Begränsa hastigheten till 30 km/h utanför grundskolor i Vingåkers kommun.
Hastighetsbegränsningen syftar till att skapa bättre trafiksäkerhet i skolornas närmiljö.
Förslaget innefattar Skolgatan för Högsjö skola samt Henalavägen för Slottskolan F-6.
De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40 km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden används av barn och
ungdomar efter skoltid.
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Det föreslagna prisförslaget är sex stycken trafiköar med skyltbåge samt
hastighetsskylt. Tanken att använda trafiköar på gatan är då det skapar en bättre
avgränsning och uppmärksammar bilister att hastigheten sänks då det även fungerar
som en avsmalning.
Förvaltningens ståndpunkt
Ändra hastigheten till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö och del av Henalavägen.
Ekonomiska konsekvenser
Hastighetsskyltar med trafiköar: 100 000 kr
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En säkrare trafikmiljö kring skolområdet.

"[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?

Samtliga barn och elever i Högsjö

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?

Tryggare trafikmiljö med sänkt hastighet kring skolan.
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Vår beteckning

0428-2022:1

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på
Skolvägen i Högsjö;
Beslutade den 21 februari 2022

Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276).
Inom området på Skolgatan 45 meter söder från väg 566 Vingåkersvägen och 45
meter nordöst om väg 561 får fordon inte framföras med en högre hastighet än 30
km/h.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2022

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

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

61

vingaker.se

1 (1)
Vår beteckning

0428-2022:2
Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på
Henalavägen i Vingåker;
Beslutade den 21 februari 2022

Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276).
I Vingåker Henalavägen inom ett område som anges på får fordon inte framföras
med en högre hastighet än 30 km/h.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2022

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

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

KS 2020/340

Medfinansiering av byahus i Österåker
Förslag till beslut
1. Godkänna förslaget till medfinansiering på totalt 1 906 020 kronor för byggnation
av en allmän samlingslokal i Kyrkbyn, Österåker.
Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska föreningen Lindberga by har sedan 2017 arbetat för att etablera
hyresbostäder samt byahus i Kyrkbyn, Österåker. Föreningen har delat upp projektet i
två delar, en som gäller hyresbostäderna till traktens äldre och en del som fokuserar på
byahuset. Finansiering av den allmänna samlingslokalen kommer att sökas från
Boverket, vilket fodrar kommunal medfinansiering på minst 30 % av projektets totala
belopp. Medfinansieringen består av 200 000 kronor i konstaterat markvärde som
överlåts till Lindberga by ekonomisk förening, 850 000 kronor från
Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter samt 850 000 kronor från
projektet ”Ökat bostadsbyggande”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-21
Värdeutlåtande 2022-01-20
Detaljplan Kyrkbyn Österåker
Au § 39
Beslutet skickas till

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsstrateg
Landsbygdsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-21
Handläggare

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

KS 2020/340

Medfinansiering av byahus i Österåker
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att:
1. Godkänna förslaget till medfinansiering på totalt 1 906 020 kronor för
byggnation av en allmän samlingslokal i Kyrkbyn, Österåker.
Medfinansieringen består av 200 000 kronor i konstaterat markvärde
som överlåts till Lindberga by ekonomisk förening, 850 000 kronor
från Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter samt 850 000
kronor från projektet ”Ökat bostadsbyggande”.
Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska föreningen Lindberga by har sedan 2017 arbetat för att
etablera hyresbostäder samt byahus i Kyrkbyn, Österåker. Föreningen har delat
upp projektet i två delar, en som gäller hyresbostäderna till traktens äldre och
en del som fokuserar på byahuset. Finansiering av den allmänna
samlingslokalen kommer att sökas från Boverket, vilket fodrar kommunal
medfinansiering på minst 30 % av projektets totala belopp.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens samhällsutvecklingsenhet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Säfstaholms slott

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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☐ Socialförvaltning
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Vingåkersbygden har många aktiva föreningar som på olika sätt bidrar till den
gemensamma utvecklingen i kommunen. Bredden av föreningar skapar en
attraktiv plats att bo och verka på i Vingåkersbygden. De bidrar även till
känslan av samhörighet, inkludering och en meningsfull fritid för invånarna.
Det är därför viktigt att föreningslivet har de förutsättningar de behöver och om
så inte är fallet, att de stöttas av kommunen för att hantera utmaningarna.
Däremot är förutsättningarna att kunna bedriva ett aktivt föreningsliv inte
likvärdigt inom kommunen. Det finns i dagsläget samlingslokaler i några av
Vingåkerbygdens orter. Samtidigt som både Österåker och Läppe helt saknar
för alla en tillgänglig plats att samlas på. Etablering av allmänna
samlingslokaler på dessa platser skulle ha en tydligt positiv inverkan på det
lokala föreningslivet samt den lokala utvecklingen. Det innebär att det inte
enkom är föreningen (Lindberga by i Österåker samt Kreativa Läppe i Läppe)
som kan nyttja lokalen utan även resten av orternas föreningar, företag och
privatpersoner. Utvecklandet och planeringen av allmänna samlingslokaler i
både Österåker och Läppe lägger stor vikt vid att inkludera fler samhällsviktiga
funktioner i byggnaden. Som bland annat utrymme för kontorsplatser,
hjärtstartare, hemtjänst och distriktssköterska. Andelen personer som direkt
gynnas av en sådan här satsning anses därför mycket hög.
Under perioden 2017-01-01 till 2018-12-31 genomfördes projektet ” Bostäder
på landsbygden”, med syfte att Vingåkers kommun ska kunna underlätta för
lokala initiativ att lyfta frågan om bostadsbehovet på landsbygden. Hur ser
behovet ut, vilka är målgrupperna, hur kan finansiering av byggnation se ut och
fungera och vad krävs för att byggnation ska ske i alla kommundelar.
Projektet skulle skapa möjlighet för inspiration, möten mellan
kommuninvånare och byggaktörer och stötta lokala initiativ som vill driva
processer för att byggprojekt ska ta form.
Projektresultatet var mycket positivt och det startades lokala initiativ för att få
till stånd byggnation i tre av kommunens orter - Österåker, Läppe och Högsjö.
Under 2020–2021 resulterade underlaget som initiativtagarna i Högsjö tog
fram att det kommunala bolaget uppförde ett nytt hyreshus med åtta lägenheter
jämte ett som redan fanns på plats. Österåker och Läppe har fortsatt dialog med
kommunen och behovet av stöttande insatser som projektet bidragit med är
avgörande för deras fortsatta lokalarbete.
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Under 2018 genomfördes en bostadsutredning med syfte att utgöra underlag för
det bostadsförsörjningsprogram som gäller för perioden 2020-2023.
Bostadsutredningen hämtade information och underlag från de lokala arbetet i
orterna samt från projektet ”Bostäder på landsbygden”. För åren 2016, 2017
och 2018 ansökte och beviljades Vingåkers kommun statsbidrag för ökat
bostadsbyggande. Medel att använda till främjande åtgärder för ökat
bostadsbyggande i kommunen, så som bostadsutredningen samt projektet
”Ökat bostadsbyggande”.
Här följer redogörelse för större händelser kopplat till Lindberga by ekonomisk
förening åren 2020–2022:
• Under 2020 bildades Lindberga by ekonomisk förening för att
förverkliga ett seniorboende med tillhörande service i Österåker på
Lindberga gärde.
• Under våren 2020 beviljades de ett startbidrag på 400 000 kronor från
Boverket för att sätta igång med projektet. De pengarna har bland annat
möjliggjort för gruppen att låta en arkitektfirma ta fram ritningar över
den allmänna samlingslokalen och bostäder för ortens äldre befolkning.
De har även kunnat bekosta informationsmaterial samt studiebesök för
att hämta inspiration och information från andra byggemenskaper.
• Under första halvan av 2021 arbetade Lindberga by med att skriva en
ansökan till Leader Sörmland för att erhålla medel att anställa en
projektledare. Ansökan godkändes i augusti 2021 och kort därefter
anställdes en projektledare på 20 %.
• Under 2021 delade Lindberga by ekonomisk förening upp projektet på
Lindberga gärde i två delar. En del kom att handla om den allmänna
samlingslokalen (som detta tjänsteutlåtande handlar om). Den andra
delen handlar om senioranpassade hyresbostäder för ortens äldre som
vill bo kvar i byn även när de inte längre kan bo kvar i sina villor.
• I slutet av november 2021 skickade gruppen in en ansökan till Boverket
om finansieringsstöd till en allmän samlingslokal. För att Boverket ska
godkänna en sådan ansökan krävs en kommunal medfinansiering på
minst 30 % av totalbeloppet. Till Boverks-ansökan bifogades ett
ställningstagande, undertecknat av kommunstyrelsens ordförande
Anneli Bengtsson (S), att Vingåkers kommun åtog sig att undersöka
möjligheten om medfinansiering till den allmänna samlingslokalen.
• Den 20 januari 2022 genomfördes en markvärdering av den aktuella
platsen av ett utomstående fastighetsföretag. Markvärdet fastslogs till
1 200 000 kronor, varav 200 000 kronor berör tomterna som den
allmänna samlingslokalen är planerade till.
• Utifrån att bedömningen om kommunal medfinansiering är jakande
behöver Lindberga by ekonomisk förening kompletterande uppgifter till
sin Boverks-ansökan senast 28 februari, 2022.
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Den kommunala medfinansieringen är ett krav från Boverket om de ska bevilja
Lindberga bys ansökan om ”Stöd till allmän samlingslokal”. Den
samhällseffekt som den kommunala medfinansieringen skulle ge anses mycket
hög då det finns en betydande bredd inom byahusens användningsområde samt
bland de aktörer som har åtkomst till lokalerna. Resten av finansieringen (70 %
av den totala budgeten) samt all den samlade ideella tiden som lagts, läggs och
kommer läggas inom projekten växlar ytterligare upp värdet av kommunens
medfinansiering.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att anta förslaget om medfinansiering till den ekonomiska
föreningen Lindberga by.
Medfinansieringen föreslås på följande sätt:
Överlåtelse av mark inom detaljplan Lindberga 1:2 Österåker. Totalt: 200 000
kronor.
Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter. Totalt: 850 000 kronor
Projektet ”Ökat bostadsbyggande”. Totalt: 850 000 kronor
Totalt belopp som medfinansieras: 1 900 000 kronor
Ekonomiska konsekvenser

För att den ekonomiska föreningen Lindberga by ska kunna ansöka om
finansieringsstöd från Boverket krävs en kommunal medfinansiering på minst
30 % av totalbeloppet. I kalkylerna Lindberga by tagit fram över byahusprojektet så är den totala kostnaden för att bygga byahuset 6 353 400 kronor.
Det innebär att den totala summan av kommunens medfinansiering på 30 %
skulle vara 1 906 020 kronor.
Marken som föreningen vill bygga byahuset på ägs av Vingåkers kommun.
Marken har en antagen och gällande detaljplan, se bifogad karta för mer
information. En del av medfinansieringen skulle därför vara att Vingåkers
kommun väljer att skänka den aktuella marken till den ekonomiska föreningen
Lindberga by. En extern markvärderare har kopplats in i ärendet. Värderingen
baseras på:
• Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor.
• Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt.
• Uppgifter om i jämförbara nyproduktionsprojekt.
• Detaljplan
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• Areal
Det externa värderingsföretaget, SVEFA, värderar hela marken till 1 200 000
kronor. Marken som den allmänna samlingslokalen är planerad till utgör 1/6 av
den totala marken. Den möjliga medfinansieringen i form av marköverlåtelse
är 200 000 kronor. Det innebär att resterande 1 700 000 kronor delas upp. Där
850 000 kronor tas från projektet ”Ökad bostadsbyggande” samt 850 000
kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda resurser.
Parallellt med föreningen Lindberga by i Österåker arbetar utvecklingsgruppen
Kreativa Läppe i Läppe för en allmän samlingslokal på sin ort. I enlighet med
likabehandlingsprincipen bör Kommunstyrelsens planerade budget för 2023 ta
höjd för att godkänna Kreativa Läppes ansökan, förutsatt att Lindberga by
ekonomisk förenings ansökan om medfinansiering godkänns.
Bilagor

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

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsstrateg
Landsbygdsutvecklare

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.

Tillgång till service och tillgänglighet ökar i
kommunen. Det i sin tur medför ökad
attraktivitet vilket kan leda till ökad
inflyttning.
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Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Möjligheten för föreningar att arrangera
aktiviteter utanför skoltid ökar i och med en
samlingslokal. Det kan handla om att
inkludera barn och ungas perspektiv i det
lokala utvecklingsarbetet eller hålla en kurs
inom en intressefråga.

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

I Österåker finns ingen naturlig
samlingslokal men etableringen av en skulle
tydligt gynna lokalsamhället,
landsbygdsutvecklingen och tillgången till
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.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Samhällsfunktioner så som vård och omsorg har
möjlighet att inhysas i den tilltänka samlingslokalen.
Det har i sin tur en direkt påverkan på hälsan och
den upplevda tryggheten. Även den upplevda
känslan av lokal service stärker välbefinnandet.
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Genom att ha tillgång till en allmän samlingslokal
ges större möjlighet att bedriva utbildningar och
studiecirklar lokalt.

Möjligheten att bedriva ett rikt föreningsliv ökar
genom att det finns en naturlig, lokal samlingsplats.
Föreningslivet är en viktig del i samhällsbyggandet
då det både verkar för inkludering, demokrati och
intressefrågor. Därtill bidrar det till gemenskap både
inom föreningen och även till andra föreningar.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

En allmän samlingslokal bidrar framförallt till
social hållbarhet. En lokal mötesplats är även en
viktig plats för boende i området att träffas på,
oavsett om det sker genom föreningslivet eller i
annat ärende. Risken att uppleva utanförskap
och isolering minskar om det finns en naturlig,
neutral plats att träffa andra på.
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
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På vilket sätt?
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1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Vingåker Lindberga 1:2 i Österåker.

Uppdragsgivare
Värderingsuppdraget har erhållits av Vingåker Kommun, genom Susanne Jaktlund.

Syfte
Värderingen avser att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde i syfte att i första hand utgöra ett internt
underlag, Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss given värdetidpunkt.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2022-01-20.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som
för icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren /fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Värderingsstandard
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.
Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden,
samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.
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Upplysningar
Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att helt överblicka fortsatta påverkan på såväl
näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Med anledning av detta är
värdebedömningen behäftad med en något större osäkerhet för vissa segment än vad som annars skulle
varit fallet utan denna påverkan.

Särskilda förutsättningar
Värdeutlåtandet grundar sig på uppdragsgivaren tillhandahållna uppgifter om att värderingen ska avspegla
värdet för småhustomter inom markerat område. Området är cirka 4 300 + 4 700 kvm. I detta fall bedöms en
rimlig tomtstorlek vara mellan cirka 1 000 och 1 200 kvm per tomt. Utifrån en tomtstorlek om 1 100 kvm
inryms cirka åtta småhustomter inom området.
Värderingen utgår från att infrastrukturen i området är utbyggd och inga ytterligare kostnader finns för detta.
Det finns således väg, vatten och avlopp samt el utbyggt i området.
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten
av och för ekonomin i en exploatering.
I värdebedömningen tas ej hänsyn till eventuell värdeinverkan av förekommande exploateringsavtal.
Kostnader för eventuell hantering av fornlämningar i samband med exploatering är inte beaktade i värdebedömningen.
Anslutningsavgifter för VA ingår inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen).

Besiktning och värderingsunderlag
Någon besiktning av värderingsobjektet har ej skett inför detta uppdrag.
Härutöver har följande material och information inhämtats som värderingsunderlag:






3

Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor.
Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt.
Uppgifter om i jämförbara nyproduktionsprojekt.
Detaljplan
Areal
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2. Värderingsobjekt
Värderingsobjekt och läge
Värderingsobjektet är beläget i Österåker cirka 14 km norr om Vingåker.

Värderingsobjeket ungefärligt markerat i orange ovan

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Vingåkers kommun.

Fastighetsrättsliga förhållanden
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av
bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha
någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering
inom värderingsobjektet.
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Planförhållanden
För värderingsobjektet finns lagakraftvunnen detaljplan från 1994. Planen anger byggrätt för bostäder,
enbostads-, radhuse respektive parstugor. Högsta byggnadshöjd är 4 meter. Inom värderingsobjeket
bedöms åtta småhustomter inrymmas.

Värderingsobjeket är ungefärligt markerat ovan

3. Marknadsförutsättningar
Allmänna exploateringsförutsättningar bostäder
Behov
Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Dels för att möta prognostiserad befolkningsutveckling, dels för att hantera ett ackumulerat underskott på grund av tidigare otillräcklig
bostadsproduktion.
Befolkningsprognosen för de kommande tio åren har minskat. Trots detta bedömer Boverket att det behöver
tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029. Bostadsproduktionen har markant ökat från tidigare års
avtagande byggande och med ett bostadsbyggande som överstigit prognoserna. Prognosen för 2021 är cirka
61 700 påbörjade bostäder, en ökning med ca 8 %. Nästa år bedöms bostadsbyggande öka med ca 4 %
vilket är i linje eller något över bedömt långsiktigt behov.
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Efterfrågan
Låga bostadsräntor och en förväntan om fortsatt låga räntor framöver stimulerar efterfrågan. Samtidigt har
det under senare år införts restriktioner som skuldkvotstak och amorteringskrav.
Marknadstron är en viktig faktor för privatbostadsmarknaden, och därmed även för efterfrågan på projekt och
mark. SEB:s Boprisindikator föll i april 2020 kraftigt med 67 punkter (den största förändringen sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan). Sedan hösten 2020 har dock hushållens förväntningar stabiliserats för
att under 2021 vara upp på högre nivåer än innan Corona-pandemins utbrott. Under hösten 2021 har dock
boprisindikatorn sjunkit vilket indikerar en något minskad tro på fortsatta prisuppgångar. I november vände
dock prisförväntningarna uppåt något till högsta nivån på fyra månader och har under inledningen av det nya
året stigit ytterligare.

Byggrätter
Efter en avvaktande marknad under förra våren i början av pandemin är efterfrågan på bostadsbyggrätter nu
övervägande stark. Bland annat till följd av de hittills uteblivna effekterna från Coronapandemin inom segmentet och en allmänt god utveckling på privatbostadsmarknaden. Försäljning av nyproducerade bostäder
går bra på flera håll vilket tillsammans med en hög marknadstro ger goda förutsättningar för nyproduktionsprojekt och en stark efterfrågan för bostadsbyggrätter. Efterfrågan är god vad gäller såväl byggklar mark som
för markanvisningar i tidigare skeden.
Den starka utvecklingen på småhusmarknaden det senaste året (delvis drivet av lågt utbud) skapar goda
förutsättningar för nya småhusområden i tillväxtorter och har ökat efterfrågan gällande byggrätter för gruppbebyggda småhus.

Vingåkers kommun
Befolkning
Befolkningen i Vingåker uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 9 144 invånare, en ökning med 0,4% sedan
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen
nedan.
Vingåker
Befolkning kommunen
Befolkning 20-64 år
Tillväxt kommunen
Tillväxt 20-64 år
Tillväxt Sverige

2011
8 824
4 748
-0,8%
-1,1%
0,7%

2012
8 775
4 647
-0,6%
-2,1%
0,8%

2013
8 835
4 633
0,7%
-0,3%
0,9%

2014
8 919
4 634
1,0%
0,0%
1,1%

2015
8 953
4 655
0,4%
0,5%
1,1%

2016
9 099
4 713
1,6%
1,2%
1,5%

2017
9 180
4 657
0,9%
-1,2%
1,3%

2018
9 136
4 591
-0,5%
-1,4%
1,1%

2019
9 111
4 583
-0,3%
-0,2%
1,0%

2020
9 144
4 622
0,4%
0,9%
0,5%

Flyttnettot under 2020 var +53 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen minska
framgent och beräknas uppgå till ca 8 393 invånare till och med 2030.
Källa: SCB
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Befolkningsutveckling
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Källa: SCB

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 30–39 är lägre än
riket i övrigt.

Åldersfördelning
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
0-9 år
Vingåker

10-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80+

Sverige

Källa: SCB

Medelinkomsten i Vingåker är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier utom åldersgruppen 20–24 vars medelinkomst är högre än riket i stort.
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Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Kommunen [tkr]
172,6
248,3
294,8
333,1
232,5
275,4

Länet [tkr]
167,6
246,5
318,4
372,8
250,8
300,2

Riket [tkr]
161,0
254,7
351,2
407,7
261,0
322,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vingåker till 9,9% vilket kan jämföras
med Södermanlands län som har en arbetslöshet om 11,1% och riket i stort som har en arbetslöshet om
8,5%.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av
befolkningen
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2019

2020

2019

Samtliga 16-64 år
Vingåker

Södermanlands län

2020
Ungdomar 18-24 år

Sverige

Källa: Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg samt utbildning.
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Andel anställda per näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energiförsörjning,…
Byggverksamhet
Handel
Transport och magasinering
Hotell- och…
Information och kommunikation
Finans- försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Offentlig förvaltning och försvar
Utbildning
Vård och omsorg, sociala…
Kulturella och personliga…
Okänd verksamhet
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Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vingåker
på plats 121 i rankingen för 2020.

Exploateringsförutsättningar värderingsobjektet
Vingåkers kommun antog bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers kommun 2020-2023. Här redovisar
kommunen att det har under de fem senaste åren skett en befolkningstillväxt vilket har medfört en bostadsbrist i kommun. Kommunen vill ha en beredskap för att kunna öka bostadsutbudet så inte bostadsbristen blir
för stor och att den blir en faktor som bromsar kommunens framtida tillväxt.

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar
Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter:
Styrkor och möjligheter:
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Svagheter och hot:



Lantligt läge

Priskänslig marknad
Långt till service
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4. Värdering mark för bostäder
Metodtillämpning
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används
ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.
I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som
kontrollmetoder.

Värdebedömning enligt direkt ortsprismetod
Nedan redovisas en ortsprisundersökning som har genomförts där köp från och med år 2019 av obebyggd
mark för enbostadshus.
Fastigheten Katrineholm Gimgöl 1:20 i orten Gimgöl norr om sjön Öljaren såldes under sommaren 2020 till
ett pris av 310 000 kr. Markarealen uppgår till cirka 6 900 kvm. Köpet genomfördes mellan två privatpersoner.

Inom Hjälmarsätters fritidsområde norr om Hjälmarsviken i Katrineholm kommuns har två tomter sålts de
senaste två åren. Under november 2021 såldes Julita-Hjälmsätter 2:70 för 455 000 kr med en markareal om
2 077 kvm samt Julita-Hjälmsätter 2:27 för ett pris om 200 000 kr med en markareal om 1 735 kvm under juli
2020.

10

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

88

Ordernummer: 174 726
Fastighetsbeteckning: del av Vingåker Lindberga 1:2

2022-01-20

Inom Rörviks fritidsområde i Vingåkers kommun har ett flertal tomter sålts under de senaste åren. De tomter
som ligger närmas Hjälmaren har sålts för priser mellan cirka 340 000 och 440 000 kr med en markareal om
cirka 1 500 kvm. Överlåtelserna genomfördes under 2020 och 2021. Lite längre bort från vattnet men i samma
område har LE Lundbergs sålt ett 10 tal fastigheter under samma tidsperiod. Medelpriset för dessa överlåtelser är 260 000 kr per tomt med en tomtareal i medel om cirka 1 700 kr. Två privatpersoner har även sålt
tomter i området och dessa är från maj och oktober 2021. Fastigheterna såldes för cirka 440 000 kr/st med
en tomtstorlek om cirka 1 550 kvm.

I Läppe har Deromehus och Hammersta Fastigheter AB såld ett flertal tomter. För de tomterna med ett vattennära (Hjälmaren) läge ligger medelpriset på cirka 1 100 000 kr/tomt. Fastighetsbeteckningarna är Östra
Dimbo 1:153, 1:152 och 1:147. För tomter högre upp i området och inte lika nära vattnet snittar priserna på
cirka 700 000 kr/tomt. Även söder om V52 har tre tomter sålts till ett medelpris om cirka 600 000 kr/tomt.
Säljare i detta område är privatpersoner och Hammersta Fastigheter AB. Tomterna har i medel varit cirka
1 200 kvm. Försäljningarna har genomförts under 2019–2022.
I Östra Läppe har Derome hus sålt tomter. Tomterna här har kostat ca 480 000 kr/tomt och i snitt varit cirka
1 000 kvm. Fastighetsbeteckningarna är Läppe 1:130, 131 och 128.
Längre från vattnet har två tomter sålts. En tomt såldes för 410 000 kr (Galnetorp 1:31) och den andra för
250 000 kr (Galnetorp 1:45). Båda försäljningarna genomfördes under 2021 mellan privatpersoner.
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I Örebro kommun och Hampetorp har det sålts tomter för ett medel om cirka 420 000 kr. privatpersoner har
sålt till varandra. Snitt tomten är 1 500 kvm. De tomter som ligger längst från vattnet sålds under 2020 för
160 000 kr och 2019 för 200 000 kr och resterande för ett snitt om cirka 500 000 kr/st.

I Brevens Bruk har Örebro kommun sålt tomter men även privatpersoner. Tomterna som Örebro kommun
har kostade kostat 60 000 kr/tomt Den tomt som har sålts mellan privatpersoner har kostat 100 000 kr. Tomtstorleken har i snitt varit 1 600 kvm.

I närheten av Vingåker har fyra tomter sålts de senaste åren. Priserna har varierat mellan cirka 60 000 och
320 000 kr. Köpen har genomförts mellan privatpersoner. Tomterna har är mellan cirka 1 000 och 2 300 kvm
stora.
Mellan Vingåker och Katrineholm (lite lantligare lägen) ligger ett snittpris om cirka 240 000 kr.
Runt Österåker har inte sålts några tomter. Den som sålts som ligger närmast är Gimgöl 1:20 som nämns
ovan till en köpeskilling om 310 000 kr med en markareal om cirka 6 900kvm.
Sammantaget syns en tydlig tendens till att köparen är villig att betala ett högre pris ju närmare vattnen
tomten är belägen. Ingen direkt värdeskillnad bedöms finnas utifrån att markarealen skiljer sig åt när tomterna ligger i ett ”villaområde” där tomter varierar mellan cirka 900 och 1 500 kvm. Det är läget som främst
styr köparen.
Mest jämförbara bedöms de tomter som är belägna längst från vattnet och redovisas ovan. Värderingsobjektet är även beläget något längre från vatten än jämförelseobjekten. Sammantaget bedöms ett marknadsvärde till mellan 120 000 – 180 000 kr/tomt. Ju närmare Hjälmaren man kommer bedöms priserna öka. Försäljningarna närmast Hjälmaren bedöms inte därför helt jämförbara.
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5. Slutsatser
Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet del
av Vingåker Lindberga 1:2 vid värdetidpunkten till:

1 200 000 kronor
En miljon tvåhundratusen kronor

Cirka 150 000 kr/tomt

2022-01-20

Elenore Pellams
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Erik Lenne
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga

13
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gä ller från 2 010-12-01 v id värdering a v h ela, del ar av f astigheter, t omträtter, b yggnader p å of ri gr und el ler l iknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller m otsvarande med tillhörande r ättigheter oc h
skyldigheter i f orm av s ervitut, le dningsrätt, s amfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte f ör den s kada som k an ås amkas upp dragsgivaren el ler
tredje man s om en konsekvens av att v ärdebedömningen ä r
felaktig på grund a v a tt v ärderingsobjektet är i b ehov a v
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.

1.2 Värdeutlåtandet o mfattar ä ven, i f örekommande f all, t ill
värderingsobjektet hö rande f astighetstillbehör oc h b yggnadstillbehör, dock ej i ndustritillbehör i a nnan o mfattning ä n vad
som framgår av utlåtandet.

4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som b eskrivs i ut låtandet ä r ba serad på ö versiktlig ok ulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

1.3 Kontroll a v i nskrivna r ättigheter ha r skett geno m ut drag f rån
Fastighetsregistret. Den i nformation s om er hållits geno m
Fastighetsregistret har fö rutsatts vara korrekt oc h f ullständig,
varför y tterligare ut redning a v l egala förhållanden oc h
dispositionsrätt ej v idtagits. V ad gäller legala f örhållanden
utöver vad so m fra mgår av Fastighetsregistret har des sa
enbart beaktats i den om fattning i nformation dä rom l ämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren el ler den nes o mbud.
Förutom d et s om framgår a v ut drag f rån Fastighetsregistret
samt a v up pgifter s om l ämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har d et förutsatts att värderingsobjektet
inte b elastas a v i cke i nskrivna s ervitut, nyttjanderättsavtal
eller a ndra a vtal s om i nå got a vseende b egränsar fastighetsägarens rådighet ö ver egendomen s amt att värderingsobjektet
inte belastas a v b etungande ut gifter, a vgifter eller a ndra
gravationer. V idare ha r det f örutsatts a tt v ärderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, m ekanisk ut rustning, r örledningar el ler
elektriska komponenter.
5
Ansvar
5.1 Eventuella s kadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum f ör undertecknande av värderingen).

2
Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den i nformation s om i nnefattas i v ärdeutlåtandet ha r insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits geno m up pdragsgivaren/ägaren el ler
dennes o mbud och e ventuella n yttjanderättshavare, ha r
förutsatts vara k orrekta. Uppgifterna ha r enda st k ontrollerats
genom en a llmän rimlighetsbedömning. V idare ha r förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd a v f el i v ärdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de f aktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde f örändras över t iden ä r de n värdebedömning
som återges i ut låtandet gä llande e ndast v id värdetidpunkten
med de förutsättningar oc h r eservationer s om a ngivits i u tlåtandet.

2.2 De a reor s om l äggs t ill gr und f ör värderingen har er hållits
genom uppdragsgivaren/ägaren el ler den nes o mbud. V ärderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom e n rimlighetsbedömning. A reorna har f örutsatts v ara
uppmätta i enlighet med vid varje t illfälle gä llande ” Svensk
Standard”.

6.2 Framtida in- och ut betalningar s amt värdeutveckling som
redovisas i ut låtandet i f örekommande f all, ha r gj orts ut ifrån
ett s cenario s om, enligt v ärderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens f örväntningar om f ramtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk f ramtida
kassaflödes- och värdeutveckling.

2.3 Vad a vser h yres- och a rrendeförhållanden el ler a ndra
nyttjanderätter, har v ärdebedömningen i f örekommande f all
utgått f rån gällande h yres- och a rrendeavtal samt ö vriga
nyttjanderättsavtal. Kopior a v des sa eller a ndra ha ndlingar
utvisande r elevanta v illkor h ar e rhållits av u ppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet m ed tillhörande b ilagor t illhör
uppdragsgivaren och s kall användas i s in hel het t ill det syfte
som anges i utlåtandet.

2.4 Värderingsobjektet f örutsätts dels uppfylla al la er forderliga
myndighetskrav och f ör f astigheten gä llande v illkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd f ör dess användning p å sätt s om a nges i ut låtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet f ör r ättsliga f örfoganden, a nsvarar
värderaren e ndast f ör di rekt el ler i ndirekt s kada som k an
drabba uppdragsgivaren om ut låtandet a nvänds enl igt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till f öljd av att denne a nvänt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

7.3 Innan värdeutlåtandet el ler del ar a v det r eproduceras el ler
refereras till i nå got a nnat s kriftligt dok ument, måste v ärderingsföretaget godkänna i nnehållet oc h på v ilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

53
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2018/286

Utökning av verksamhetsområde VA Ättersta
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet för
nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten för området Ättersta Österåker,
enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet
Området Ättersta i Österåker, ligger idag utanför beslutat verksamhetsområde. Utifrån
behov bör detta områden ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten, vilket ger huvudmannen skyldighet att snarast tillse att allmänna
vattentjänster anordnas enligt 6§ vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten
och/eller avlopp samt dagvatten i ett större sammanhang. Behovet har fastställts av
Länstyrelsen genom föreläggande av kommunen om att inrätta verksamhetsområde.
Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med
dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna inom
området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-25
Dom M 5536-21 2021-11-23
Bilaga karta 2022-01-17
Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-25
Handläggare

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

KS 2018/286

Utökning av verksamhetsområde för vatten och
avlopp i området Ättersta, Österåker
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet
för nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten för området Ättersta
Österåker, enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet

Området Ättersta i Österåker, ligger idag utanför beslutat verksamhetsområde.
Utifrån behov bör detta områden ingå i verksamhetsområdet för vatten,
spillvatten och dagvatten, vilket ger huvudmannen skyldighet att snarast tillse
att allmänna vattentjänster anordnas enligt 6§ vattentjänstlagen. Skyldigheten
uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp samt dagvatten i ett större
sammanhang. Behovet har fastställts av Länstyrelsen genom föreläggande av
kommunen om att inrätta verksamhetsområde. Genom beslutet om
verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna
inom området.
Ärendets beredning

Ärendet har betetts av tjänstemän på Samhällsbyggnadsenheten och Sörmland
Vatten och Avfall AB.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska
kommunen besluta om verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ska
fastställas av kommunfullmäktige. Verksamhetsområde är det geografiska
område inom vilket en eller flera vattentjänster ska ordnas genom den allmänna
va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast tillse att allmänna
vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6§ vattentjänstlagen.
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp samt dagvatten i ett
större sammanhang. Behovet har fastställts av Länstyrelsen genom
föreläggande av kommunen om att inrätta verksamhetsområde. Genom beslutet
om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna
inom området.
Fastigheterna i Ätterstas tätbebyggelse ligger utanför beslutat
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ättersta är en mindre tätort
beläget ca 1,5 km norr om tätorten Österåker som har kommunalt vatten och
avlopp. De cirka 30 husen i Ättersta är en blandning av permanent- och
fritidsbebyggelse. Flera av fastigheterna har bristande avloppsanläggningar och
kommunens miljökontor har förelagt fastighetsägarna om åtgärder. Recipienten
Öljaren har otillfredsställande status och för att uppnå god ekologisk status
senast 2027 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor och
kväve) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i
området behöver minskas väsentligt eller upphöra helt.
Boende i Ättersta har genom Ättersta VA-förening kontaktat Länsstyrelsen,
som har förelagt Vingåkers kommun att besluta om verksamhetsområde för
Ättersta tätort. Ättersta har tidigare varit införd i kommunens VAplaneringsdokument men har blivit framflyttad i tiden till efter 2028 och
utbyggnaden är inte tidsatt.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige bör besluta om
verksamhetsområde för nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten för
Ättersta.
Ekonomiska konsekvenser

Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut
omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster och står för sina kostnader enligt
gällande VA-taxa.
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Skäl till beslut

Beslutet ligger i linje med gällande lagstiftning. Kommunen är skyldiga inom
området med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna med
dricksvatten och avlopp i ett större sammanhang än enskilda lösningar för varje
fastighet.
Bilagor

Karta förslag på nytt verksamhetsområde
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

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

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

Inte aktuell

Inte aktuell

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

Verksamhetsområde innebär att kommunen
tar ett samlat ansvar för områdets utsläpp av
spillvatten och dricksvattenkvalitet.

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen tar ett
samlat ansvar för områdets utsläpp av spillvatten
och dricksvattenkvalitet.

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen tar ett
samlat ansvar för områdets utsläpp av spillvatten
och dricksvattenkvalitet.
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Inte aktuell

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.
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Inte aktuell

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

Nej ☒

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

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

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

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

DOM

2021-11-23
meddelad i
Nacka

Mål nr M 5536-21

Sid 1 (7)

PARTER
Klagande
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Ombud: Advokat Björn Hellman
Advokatfirman Åberg & Co AB
Box 16295
103 25 Stockholm
Motpart
1. Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
2. Ättersta VA-förening
c/o Lars Knapasjö
ÄTTERSTA SÖRGÅRD
643 95 Vingåker
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2021-06-23 i ärende nr 567-2345-2021,
se bilaga 1
SAKEN
Beslut att inrätta verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster för
Ättersta tätbebyggelse i Vingåkers kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges
beslut om verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas till
den 31 december 2024.
____________

Dok.Id 728774
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 40
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se
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Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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Mark- och miljödomstolen

DOM
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BAKGRUND
Genom överklagade beslutet förelade Länsstyrelsen i Södermanlands län, med stöd
av 51§ lagen om allmänna vattentjänster, Vingåkers kommun att snarast och senast
31 december 2022 besluta om verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Ättersta och
att senast den 31 december 2023 tillhandahålla allmänna vattentjänster i form av
bortledande av avloppsvatten och tillhandahållande av dricksvatten samt vid behov
bortledande av dagvatten från allmänna vägar.
YRKANDEN M.M.
Kommunen har efter överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen
1) bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges beslut om
verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
2) bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas
till fyra år från lagakraftvunnet beslut om verksamhetsområde.
UTVECKLING AV TALAN
Kommunen
Bakgrund
Kommunen delar i och för sig länsstyrelsens bedömning att verksamhetsområde för
allmänt vatten och spillvatten ska inrättas för tätbebyggelsen i Ättersta och att
allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. Kommunen motsätter sig därför inte att
beslut om utvidgning ska fattas. Det saknas dock faktiska och rättsliga möjligheter
för kommunen att genomföra utbyggnaden inom den i sammanhanget mycket korta
tid som länsstyrelsen föreskrivit i det överklagade föreläggandet. Under alla
omständigheter är tiden för genomförande enligt föreläggandet oproportionerligt
kort. Därmed måste tiden för när utbyggnaden ska vara genomförd förlängas.
Utbyggnaden behöver samordnas med Trafikverkets arbeten
Det framgår av förarbetena till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänsten, LAV,
att eftersom va-huvudmannen enligt lagen inte längre skulle komma att kunna
bestämma verksamhetsområdet själv, behövde va-huvudmannen en större möjlighet
att genomföra utbyggnaden efter sin egen planering än enligt tidigare lagstiftning
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(prop. 2005/06:78 s. 69 f.). Va-huvudmannen anses därför enligt nu gällande
lagstiftning ha rätt att följa en egen plan för att ordna allmän va-anläggning. Det
följer också av 17 § LAV att va-huvudmannen får vänta med att utföra de
anläggnings- och utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att en fastighetsägare
ska kunna använda anläggningen om arbetena behöver samordnas med andra
arbeten och samordningen annars skulle väsentligen försvåras.
Bestämmelsen i 17 § LAV innebär att det finns två oberoende rättsliga grunder för
anstånd med utbyggnad (se Vattentjänstlagen, En handbok, Jörgen Qviström s. 102
[JUNO version 2] och prop. 2005/06:78 s. 140). Det är således tillräckligt antingen
att arbetena behöver samordnas med andra arbeten och att samordningen annars
väsentligen skulle försvåras, eller att arbetena utförs i den ordning som följer av vahuvudmannens plan, för att motivera en viss utbyggnadsordning.
Den nuvarande tekniska kapacitet till området är inte tillräcklig för att det ska vara
möjligt att ansluta också fastigheterna i Ättersta. Till att börja med består
kapacitetsbristen i att det inom hela det aktuella området helt saknas ledningsnät.
Tiden för genomförande av upphandling, projektering och anläggande av
erforderligt ledningsnät bedöms uppgå till omkring tre år. Vidare krävs anläggande
av dels ny pumpstation i Österåker, dels ny överföringsledning, till vilken det
framtida lokala ledningsnätet kan anslutas.
En kapacitetsförstärkning med hjälp av överföringsledningar från Katrineholms
kommun är planerad sedan flera år tillbaka i tiden. Det är emellertid nödvändigt,
både ekonomiskt och miljömässigt, att utförandet av denna kapacitetsförstärkning
sker i samband med att Trafikverket bygger om riksväg 56 mellan Katrineholm och
Eskilstuna eftersom det dessförinnan kommer att saknas för överföringsledningen
erforderlig anslutningspunkt. Kommunen är därför beroende av Trafikverkets
framdrift för att kunna genomföra utbyggnaden. Trafikverkets projekt är pågående,
men har försenats något. Enligt uppgift från Trafikverket beräknas projektet nu vara
klart under perioden 2024–2026.
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Kommunen avser att därefter genomföra utbyggnaden av allmänna vattentjänster i
Ättersta. Överföringsledningen till den nya pumpstationen avses anläggas delvis i
sjö, vilket utöver erforderlig upphandling även kräver föregående miljöprövning.
Därutöver kan det konstateras att överföringsledningen avses anläggas inom ett
område med förhållandevis omfattande fornlämningar, vilket kan kräva
genomförande av ytterligare utredningar och skyddsåtgärder. Tidsåtgången för
projektering, upphandling, miljöprövning, utförande m.m. för överföringsledningen
och pumpstationen bedöms därför till omkring fyra år.
Mot denna bakgrund kan följande konstateras.
Enligt praxis har skyldigheten att tillhandahålla allmänna vattentjänster ansetts
kunna anstå när den berörts av omläggning av en länsväg (se t.ex. RÅ 1959 I 212).
Den aktuella utbyggnaden har även ett sådant samband med andra va-arbeten (den
ovan nämnda kapacitetshöjningen) för vilka det finns en tidplan att det föreligger
skäl att föreskriva en längre genomförandetid än den som följer av länsstyrelsens
beslut (jfr RÅ 1967 not S 319 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 juni
2013 i mål nr M 1803-13).
Kommunen vill även understryka att det på grund av ovan nämnda kapacitetsbrist
inte är faktiskt eller tekniskt möjligt att ansluta Ättersta innan Trafikverkets
arbetens med riksväg 56 är färdigställda och att kapacitetsutbyggnaden, som
samordnas med Trafikverkets arbeten, är färdigställd utan att det skulle medför
mycket stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Kommunen är vidare skyldig att i enlighet med lagen (2006:1145) om offentlig
upphandling upphandla lämpliga entreprenörer för bl.a. projektering och faktisk
utbyggnad av de allmänna vattenanläggningarna. Kommunen saknar möjlighet att
upphandla erforderliga entreprenörer innan det med större säkerhet går att säga när
Trafikverkets arbeten, och därmed kapacitetsförstärkningen, kommer vara
färdigställda. Kommunen saknar således även av den anledningen både faktiska och
rättsliga förutsättningar att efterkomma det överklagade föreläggandet.
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Som kommunen också anfört hos länsstyrelsen inför länsstyrelsens beslut om
föreläggande pågår en revidering av kommunens va-plan. Länsstyrelsens beslut och
den mycket korta tidsfrist som lämnats kommunen medför att områden med högre
risk kommer att behöva prioriteras ned för att genomföra utbyggnaden i Ättersta
enligt länsstyrelsens föreläggande. Den korta fristen är därmed även av denna
anledning olämplig. Det kan i sammanhanget särskilt noteras att länsstyrelsen inte
redovisat några närmare överväganden kring varför tiden ska vara så pass kort som i
föreläggandet.
Oproportionerligt kort tid
Kommunen vidgår som nämnts ovan att det på sikt är lämpligt att Ättersta tätort ska
tillhandahållas allmänna vattentjänster, men delar inte länsstyrelsens bedömning om
att det skulle vara fråga om ett trängande behov. Länsstyrelsen har motiverat sitt
beslut med att det sker utsläpp av näringsämnen till recipienten Öljaren och antar
således behov enligt 6 § LAV. För att miljöskyddsrekvisitet i den bestämmelsen ska
vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen
förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön (se
prop. 2005/06:78 s. 45 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 17 mars 2021
i mål nr M 13574-19).
Ättersta tätort är en liten tätort som består av ett 30-tal hushåll. Recipienten Öljaren
har, som länsstyrelsen angett i det överklagade föreläggandet, otillfredsställande
status och det är nödvändigt att tillförseln av näringsämnen minskar. Kommunen
delar den uppfattningen. Öljaren är dock nästan helt omgiven av ett odlingslandskap
där gödsling regelbundet tillför marken näringsämnen som förs vidare till Öljaren.
Bidraget av näringsämnen från Ättersta till Öljaren är i sammanhanget och jämfört
med vad som tillförs från omkringliggande jordbruksverksamheter ytterst litet. Det
av länsstyrelsen fattade beslutet motverkar således inte någon påtaglig olägenhet för
miljön. Det är därför under alla omständigheter inte motiverat eller proportionerligt
med den korta genomförandetid som länsstyrelsen beslutat.
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Sammanfattningsvis kan inte kommunen bereda beslutsunderlaget för utvidgningsbeslutet inom av länsstyrelsen beslutat tid; ärendet måste först hanteras av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott innan det kan underställas kommunfullmäktige. Beslut kan således som snabbast vara fattat den 28 februari 2022.
Vidare saknar kommunen rättsliga och faktiska förutsättningar att genomföra
utbyggnaden av allmänna vattentjänster i Ättersta inom den av länsstyrelsen förelagda tiden. Det finns inte någon omständighet som motiverar den av länsstyrelsen
förelagda korta tiden. Beslutet är således inte heller proportionerligt.
Föreläggandet ska därför ändras på så vis att tiden för inrättande av verksamhetsområde ändras till senast den 28 februari 2022 samt att tiden för att tillhandahålla
allmänna vattentjänster ändras till fyra år från lagakraftvunnet beslut om inrättande
av verksamhetsområde.
Ättersta VA-förening
Kommunen hävdar att det råder kapacitetsbrist varför det behövs mer tid för att
tillhandahålla vattentjänster i Ättersta. Detta är konstigt eftersom vi uppmanats av
kommunen att genomföra en gemensam VA-anläggning. När föreningen bildades
2017 var det för att kommunen och Sörmland Vatten konstaterade att det fanns
kapacitet för att ansluta Ättersta till det kommunala VA-nätet, det diskuterades även
att bygga med sådan dimensionering att även Blomsterhultsområdet skulle kunna
anslutas.
Under alla åren och under alla överläggningar med såväl kommunen som
Sörmlands Vatten har det aldrig sagt ett enda ord om bristande kapacitet; om det
verkligen finns/fanns en bristande kapacitet skulle ju VA-föreningen stå där med en
anläggning för 2-3 miljoner kronor, som inte skulle kunna kopplas in på nätet. Nu
fick vi istället en anvisad anslutningspunkt vid Rosillavägen och ett godkännande
av våra projektplaner.
Det existerar inte eller har existerat någon kapacitetsbrist på det sätt som kommunen
nu försöker hävda.
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DOMSKÄL
Kommunen har efter överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen
1) bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges beslut om
verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
2) bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas
till fyra år från lagakraftvunnet beslut om verksamhetsområde.
Mark- och miljödomstolens bedömning.
Enighet råder om att verksamhetsområde för tillhandahållande av vattentjänster ska
inrättas i Ättersta. Huruvida kapacitetsbrist föreligger är inte klarlagt. Den tid för
inrättande som länsstyrelsen bestämt i sitt beslut, 31 december 2023, är dock väl
kort. Å andra sidan är den tid kommunen yrkat för att tillhandahålla vattentjänster är
alltför lång. Domstolen anser att tiden ska bestämmas till 31 december 2024.
Kommunens yrkande om när kommunfullmäktiges beslut ska fattas, den 28 februari
2022, kan därvid bifallas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 14 december 2021.
Bjarne Karlsson
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och
tekniska rådet Ola Lindstrand.
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Bilaga 1
BESLUT
Ulrika Schröder
010-2234312

Datum

Dnr

2021-06-23

567-2345-2021

1(3)

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Delgivningskvitto

INKOM: 2021-07-28
MÅLNR: M 5536-21
AKTBIL: 3

Föreläggande om beslut att inrätta verksamhetsområde och
tillhandahålla allmänna vattentjänster för Ättersta tätbebyggelse i
Vingåkers kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 51§ lagen om allmänna vattentjänster Vingåkers
kommun att snarast och senast 31 december 2022 besluta om verksamhetsområde för
tätbebyggelsen i Ättersta och att senast den 31 december 2023 tillhandahålla allmänna
vattentjänster i form av bortledande av avloppsvatten och tillhandahållande av dricksvatten
samt vid behov bortledande av dagvatten från allmänna vägar.
Beskrivning av ärendet
Ättersta är en mindre tätort i Vingåkers kommun. Området Ättersta är beläget ca 1,5 km
norr om tätorten Österåker som har kommunalt vatten och avlopp. De cirka 30 husen i
Ättersta är en blandning av permanent- och fritidsbebyggelse. Enligt jordartskartan ligger
området huvudsakligen på morän i en sluttning mot åkermark på lera. Flera av husen har
bristande avloppsanläggningar och kommunens miljökontor har förelagt fastighetsägarna
om åtgärder.
Recipienten Öljaren har otillfredsställande status och för att uppnå god ekologisk status
senast 2027 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor och kväve) minskar.
Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas
väsentligt eller upphöra helt.
Boende i Ättersta har genom Ättersta VA-förening kontaktat Länsstyrelsen och begärt att
Vingåkers kommun ska föreläggas att besluta om verksamhetsområde för Ättersta tätort.
Ättersta har tidigare varit införd i kommunens VA-planeringsdokument men har blivit
framflyttad i tiden till efter 2028 och utbyggnaden är inte tidsatt. Redan den 5 november
1985 skrev Länsstyrelsen till Vingåkers kommun och uttalade rörande området Ättersta
(dnr 11.1942-2080-85):
”Kommunen bör upprätta ett förslag till slutlig lösning med tidplan av avloppsfrågan. En
utredning, som enligt Länsstyrelsens mening bör belysa förutsättningarna för såväl
kommunal anslutning som enskilda lösningar skall ligga till grund för förslaget. Förslaget
bör inges till Länsstyrelsen före den 1 januari 1987.”
Den 29 oktober 1987 skrev Länsstyrelsen på nytt till Vingåkers kommun (11.1949- 212387, dossnr 0428-50) att
”Ytterligare bebyggelse inom området bör ej ske förrän avloppsfrågorna slutligen lösts.
Utredning med tidplan för slutlig lösning av avloppsfrågorna bör inges till Länsstyrelsen
snarast, dock senast den 1 januari 1990.”
Postadress
611 86 Nyköping

Besöksadress
Stora torget 13

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Telefon
010-223 40 00 växel
Faktureringsadress
FE 7710
124
831 90 Östersund

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se
Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

BESLUT
Datum
BESLUT
2021-06-23

Dnr

2(3)

567-2345-2021

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, framgår att om det med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.
Enligt 51 § LAV utövar länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten
enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen
att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Länsstyrelsens bedömning
Tätorten Ättersta uppfyller de förutsättningar som finns angivna i 6 § LAV om verksamhetsområde. Avloppsanordningarna är bristfälliga och på grund av antalet bostadshus och
de relativt korta avstånden mellan dem, är det svårt att anordna enskilda lösningar som
uppfyller nuvarande reningskrav. Avståndet till närmaste verksamhets-område är också
kort, vilket innebär att kommunen med relativt liten insats kan ansluta Ättersta.
Det faktum att det finns andra områden inom kommunen som också är i stort behov av en
bättre va-lösning fråntar inte kommunen dess ansvar att tillhandahålla allmänna
vattentjänster för Ättersta. Det finns därför skäl att förelägga kommunen att besluta om
verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster i form av vatten och avlopp.
Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för avdelningen för natur och miljö Anne-Li Fiskesjö efter
föredragning av miljöskyddshandläggare Ulrika Schröder. I beslutet har även enhetschef
Maria Carling, länsjurist Måns Cederberg och miljöskyddshandläggare Caroline Halsius
deltagit.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till
Lars Knapasjö
Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
Sida 1 av 1
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

55
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2021/359

Svar på motion om att föreslå Trafikverket att sätta upp
kameror i centrum
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Trafikverket har besvarat förfrågan om fartkameror (ATK) med följande:
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Trafikingenjör har varit i kontakt med säkerhetsstrateg i kommunen samt polis. Två av
de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga separerade
gång och cykelstråk vilket gör att de skapar en högre trygghet för medborgarna att gå
parallellt med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte
upplevt något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-20
Motion 2021-06-01
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

56
(xx)

2022-02-21

Au § 40
Beslutet skickas till
Trafikingenjör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-20
Handläggare

Lina Ljungqvist
0151-193 39
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/359

Svar på motion angående hastighetskameror i Vingåker
centralort
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad.
2. Investera i digitala hastighetsskyltar som hastighetssänkande åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Trafikverket har besvarat förfrågan om fartkameror (ATK) med följande:
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Trafikingenjör har varit i kontakt med säkerhetsstrateg i kommunen samt polis. Två av
de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga separerade
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gång och cykelstråk vilket gör att de skapar en högre trygghet för medborgarna att gå
parallellt med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte
upplevt något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
Ärendets beredning
Traikingenjör, Lina Ljungqvist
Säkerhetsstrateg, Hanna Mehaj
Lokalområdes Polis, Pirjo Svegreus
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Svar på motion för fartkameror i centralorten.
Trafikverket har det senaste året satt upp flertal fartkameror (ATK) på riksväg 52,
bland annat Läppe, i närheten av Brene, Håkanstorp och Viala. På riksväg 52 är det 80
km/h förutom i Läppe där det är 40 km/h. Trafikingenjör har kontaktat Trafikverket,
polisen och säkerhetsansvarig i kommunen angående motionen.
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Förslaget omfattar att infarterna till Vingåker: Bondegatan, Storgatan och
Vannalavägen borde finnas som kandidater till ATK då ett kriterium är att
medelhastigheten är minst 5 km/h högre än den tillåtna hastigheten på sträckan.
Trafikverket svarar på motionen med följande:
”Baskriteriet är att genomsnittshastigheten överstiger skyltad hastighet med minst 5
km/h eller att 85 percentilen överstiger skyltad hastighet med minst 10 km/h.
Dessutom måste minst ett tilläggskriterium vara uppfyllt, hög olycksrisk (beräknad
olyckstäthet DSS/km/år ska vara > 0,08 på länk eller > 0,15 vid passage), höga
bullernivåer och/eller luftföroreningar Stor andel oskyddade trafikanter som korsar
vägen (Antal oskyddade trafikanter som korsar vägen överstiger 50 st. per
dimensionerande timme inom ett begränsat område). Utifrån dessa kriterier väljer vi i
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samråd med polisen sträckor och platser med hänsyn till dessa rådande
bedömningsgrunder. På så sätt får vi bästa möjliga trafiksäkerhetsnytta av kamerorna.
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Vid etableringar av nya trafiksäkerhetskameror tas ett underlag fram regionalt med
sträckor där medelhastigheterna är höga och olycksrisken hög. Prioritering görs
nationellt och de sträckor som bidrar mest till att minska antalet döda och allvarligt
skadade väljs ut.
Dagens kameror är framför allt anpassade för smala vägar på landsbygden.
Väg 550, Bondegatan är en 7 meter bred länsväg med 2200 fordon per dygn (1100 i
vardera riktningen), varav 150 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 70 km/h och
genomsnittshastigheten för personbilar är 73-78 km/h och 74-79 km/h för tung trafik.
Båda ligger över normalspannet.
Väg 560, Storgatan är en 9 meter bred länsväg med 5600 fordon per dygn (2800 i
vardera riktningen), varav 380 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 60 km/h och
genomsnittshastigheten för personbilar är 53-57 km/h och 52-55 km/h för tung trafik.
Båda ligger under normalspannet.
Väg 560, Vannalavägen är en 7 meter bred länsväg med 2680 fordon per dygn (1340 i
vardera riktningen), varav 130 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 40 km/h och
när vägen var skyltad 50 km/h var genomsnittshastigheten för personbilar är 56 km/h
och 55-56 km/h för tung trafik. Båda låg över normalspannet.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Om kommunen önskar genomföra hastighetsmätningar på en statlig väg kan ni
kontakta Trafikverket. Trafikverket planerar att genomföra en ny mätning på
Vannalavägen under 2022, men det kan finnas ett kommunalt intresse att mäta på 40sträckan på Bondegatan.”
Förvaltningens ståndpunkt
Två av de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga
separerade gång och cykelstråk vilket skapar trygghet för medborgarna att gå parallellt
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med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte upplevt
något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
En förbättringsåtgärd på dessa gator gentemot hastigheten skulle vara att sätta upp
digitala skyltar som visar vilken hastighet fordonet har. Det kan medföra förändrad
hastighet då bilisten blir uppmärksammad på hastigheten på ett tydligt sätt med grön
eller röd information på den digitala skylten. För att det ska vara genomförbart att ha
digitala skyltar på dessa vägar krävs det tillstånd av Trafikverket. Det kräver också att
maskinerna går på solceller då batteriet i maskinerna är för korta att ha det som en
permanent lösning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att avslå motionen att årligen skicka brev
till Trafikverket om önskemål om fartkameror då Trafikverket tar med de förslag som
inkommit och de kommer finnas med i deras underlag för framtida ATK satsningar.
Vår andra del i förslaget är att förvaltningen får investeringspengar till att köpa in
digitala hastighetsskyltar med solceller för att placera dessa på strategiska platser för
att minska hastigheten på de större vägarna i centralorten.
Ekonomiska konsekvenser
Digital hastighetsskylt med solceller ca. 150 000 kr
Kostnad för tillstånd Trafikverket: á 3000 kr. 3 stycken skyltar 9000 kr.

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

132

vingaker.se

5 (11)

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Digitala skyltar kan bidra till bättre hastighet
hos fordon. Det i sin tur kan skapa tryggare
vägar till och från skolan.

"[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?

Bilister kommer på ett tydligare sätt se hastigheten förbi en hastighetsskylt.
Skyltarna kommer stå längst med vägen där barn och ungdomar kommer gå
till och från skolan eller fritidsaktiviteter.

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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Motion för fartkameror i centralorten
Det senaste året har Trafikverket satt upp ett flertal fartkameror
(trafiksäkerhetskameror) på vägarna som leder till och från Vingåker men inte
en enda kamera inne i centrala Vingåker. Samtidigt kan vi år efter år se i de
trygghetsundersökningar som gjorts att vingåkersborna ser trafiken i
centralorten som ett eskalerande problem. Moderaterna vill att invånarna ska
känna sig trygga när de vistas i centralorten, att barnen ska vara säkra när de
går till skolan och att de boende i centrum inte ska uppleva den
förbipasserande trafiken som ett problem. Moderaterna tycker att det är
lämpligt att sätta upp fartkameror i centralorten som ett led i att göra centrum
tryggare och trevligare för kommunens alla invånare.

Förslag
Det är Trafikverket som beslutar om var fartkameror ska sättas upp och en kommun
får inte själv sätta upp fartkameror. Ett krav som brukar ställas för att Trafikverket ska
sätta upp en fartkamera är att medelhastigheten på den aktuella vägen är minst 5
km/h högre än den tillåtna hastigheten på vägsträckan. Detta stämmer nog väl in på
våra infarter till Vingåker (Bondegatan och Storgatan och Vannalavägen).
Dessutom baseras Trafikverkets beslut till viss del på synpunkter och önskemål som
kommer in från andra aktörer, exempelvis kommuner. Moderaterna vill därför att
kommunfullmäktige ger i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att minst en gång
per år skicka in ett önskemål om att Trafikverket ska placera minst en fartkamera på
Storgatan Vingåkers centralort. Detta önskemål ska skickas en gång per år tills vi fått
en fartkamera i centralorten.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige
Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genom ett årligt brev till
Trafikverket, med önskemål om fartkameror, verka för att fartkameror
placeras på infarterna till Vingåker.

Moderaterna i Vingåker genom
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

57
(xx)

2022-02-21

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har fattats:

Kommunstyrelsens ordförande
2022-01-07, Yttrande över remiss - en god kommunal hushållning SOU
2021:75, KS 2021/731
2022-01-25, Borgensförbindelse för lån till Båsenberga Slalomklubb, KS
2021/17
Kommunchef
2022-01-17, Avtal - Hyreskontrakt Västergatan Vingåker gränden 2 –
Reservkraft, KS 2022/29
2022-01-24, Avtal avseende direktupphandling av layout, korrektur och
lightversion av årsredovisning 2021, KS 2022/38
2022-01-27, Avtal - Uppdragsavtal Refero, KS 2020/688
2022-01-31, Avtal om samverkan i framtagande av energiplan 2022-03-01 2022-06-30 med Energikontoret i Mälardalen, KS 2022/49
2022-02-08, Avtal - Borgensförbindelse Hjälmarens vattenförbund, KS
2021/275
Samhällsbyggnadschef
2022-01-21, Avtalsservitut dagvatten, KS 2022/39
Kommunikationschef
2022-01-17, Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning
1.14 - användande av kommunvapen, KS 2022/28
Trafikingenjör
2022-01-11, Prh § 61/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS
2021/747
2022-01-11, Prh § 1/2022 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/14
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

58
(xx)

2022-02-21

2022-01-11, Prh § 2/2022 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/15
2022-01-20, Prh § 3/2022 - Beslut om avslag på ansökan om
parkeringstillstånd, KS 2021/689
2022-01-18, PRH § 52 /2021 Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/631
2022-02-01, Yttrande om bred och tung transport på Engelbrektsgatan, KS
2022/46
2022-02-03, Beslut - Avslag på ansökan om parkeringstillstånd, KS 2021/698
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/66
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/67
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/69
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/68
HR- chef
2022-02-09, Avtal - Övergångsavtal från Visma Enterprise AB till Visma
Comenius AB, KS 2021/737

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

59
(xx)

2022-02-21

Au §

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Delgivningar utan ärendenummer
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2022-01-18 §§ 1-2
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-12-20
Region Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-12-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

60
(xx)

2022-02-21

Au §

Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

39
(xx)

2022-02-21

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

40
(xx)

2022-02-21

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den xx februari kl 08:00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

41
(xx)

2022-02-21

Ks §

Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

42
(xx)

2022-02-21

Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av information och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning i följande beslutsärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

43
(xx)

2022-02-21

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

45
(xx)

2022-02-21

Ks §

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

46
(xx)

2022-02-21

Ks §

Redovisning slutteckning av den gamla deponin
återvinningscentralen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

47
(xx)

2022-02-21

Ks §

Resultat servicemätning telefon och e-post
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

48
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2022/57

Information om årlig uppföljning av krisberedskap och
civilt försvar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

49
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2020/504

Återrapportering arbete med värdegrund
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga chefer i Vingåkers kommun har haft i uppdrag att på sina arbetsplatsträffar
gå igenom Vingåkers kommuns vision, varumärke och värdegrund. Detta har därefter
rapporterats till kommunikationschef att uppdraget är genomfört. Den återrapport som
gjorts har sett olika ut men samtliga har genomfört uppdraget. Dessutom har samtliga
nämnder haft genomgång av vision, varumärke och värdegrund på ett nämndmöte.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-19
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-19
Handläggare

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

KS 2020/504

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen och lägger den till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Samtliga chefer i Vingåkers kommun har haft i uppdrag att på sina arbetsplatsträffar
gå igenom Vingåkers kommuns vision, varumärke och värdegrund. Detta har därefter
rapporterats till kommunikationschef att uppdraget är genomfört. Den återrapport som
gjorts har sett olika ut men samtliga har genomfört uppdraget. Dessutom har samtliga
nämnder haft genomgång av vision, varumärke och värdegrund på ett nämndmöte.
Ärendets beredning
Samtliga chefer i kommunen har fått i uppdrag att utifrån ett framtaget underlag arbeta
med värdegrund, vision och varumärke i sina arbetsgrupper. För att bättre kunna
genomföra uppdraget har samtliga fått en utbildning samt stödmaterial. Efter
genomförd genomgång skall en återrapportering ske till kommunikationschefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vingåkers kommun har en vision, en värdegrund och ett varumärke.
Kommunikationschef fick i uppdrag från kommunstyrelsen 2019 att uppdra till
samtliga kommunens chefer att under år 2020 arbeta med Vingåkers kommuns via
arbetsplatsträffar för att öka deras kunskap och kännedom om dessa tre. Därutöver
ville kommunstyrelsen ha återkoppling av resultatet av detta arbete i december 2020.
Med anledning av pandemin flyttades slutdatum fram till 31 december 2021. Därefter
skall kommunikationschef återrapportera arbetet till kommunstyrelsen.
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Förvaltningens ståndpunkt
Upplägget har varit ett bra sätt att nå ut till samtliga medarbetare i Vingåkers
kommun. Utifrån det underlag som kommit in görs bedömningen att det funnits ett
gott engagemang och att detta gett ett bra underlag att kunna arbeta vidare med.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Maria Pestrea
Kommunikationschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

En stärkt värdegrund hos våra medarbetare
kan bidra till en större medvetenhet om sin
roll och sitt bidrag till en god verksamhet
som anställd

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

Framför allt barn- och
utbildningsförvaltningens belyser i sitt arbete
vikten av att ha med sig värdegrunden i
arbetet med barnen.

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

Genom ett gott medarbetarskap och en god
arbetsgivarpolitik bidrar detta till ökad god
kvalitet på servicen för våra
kommuninvånare

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Våra medarbetare mår bättre på sin arbetsplats med
en god värdegrund som efterlevs
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Värdegrunden är viktig vägledning i hur vi är
mot varandra på vår arbetsplats

"[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?

163

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

50
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2022/3

Planeringsdirektiv 2023-2025
Förslag till beslut
1.

2.

3.
4.

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2023
9.100 personer (1 november 2022)
o 2024
9.125 personer (1 november 2023)
o 2025 9.150 personer (1 november 2024)
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent per år under planperioden 2023-2024 för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent för samtliga nämnder för år 2025.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med
1,5 procent per år under planperioden.

Sammanfattning av ärendet
För planperioden 2023-2024 har kommunfullmäktige redan beslutat att en uppräkning
av personalkostnaderna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska
göras med 2,0 procent per år och för övriga nämnder med 1,5 procent per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att för år 2025 ska uppräkning av
personalkostnaderna göras med 2 procent för samtliga nämnder. Motsvarande
uppräkning för hyreskostnader föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder.
Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.100 personer för 2023 (1 november 2022)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
Detta är en nedskrivning av befolkningsunderlaget med 25 personer jämfört med vad
kommunplan med budget för 2023 är beräknad på.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-19
Au § 37
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2022-01-19
Handläggare

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

KS 2022/3

Planeringsdirektiv 2023-2025
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nedan
befolkningsantal gälla:
o 2023
9.100 personer (1 november 2022)
o 2024
9.125 personer (1 november 2023)
o 2025
9.150 personer (1 november 2024)
2. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under
planperioden 2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
och med 1,5 procent per år för övriga nämnder.
3. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent för samtliga nämnder
för år 2025.
4. Uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år under
planperioden.
5. Inga andra uppräkningar medges.
Sammanfattning av ärendet
För planperioden 2023-2024 har kommunfullmäktige redan beslutat att en uppräkning
av personalkostnaderna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska
göras med 2,0 procent per år och för övriga nämnder med 1,5 procent per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att för år 2025 ska uppräkning av
personalkostnaderna göras med 2 procent för samtliga nämnder. Motsvarande
uppräkning för hyreskostnader föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder.
Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.100 personer för 2023 (1 november 2022)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
Detta är en nedskrivning av befolkningsunderlaget med 25 personer jämfört med vad
kommunplan med budget för 2023 är beräknad på.
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Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av kommunchef,
ekonomichef och budgetstrateg. Information har lämnats till kommunens
ledningsgrupp. Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen den 21 februari.
Aktuella beräkningar utifrån planeringsdirektiven kommer att delges i början av mars.
Nämndernas beslut inför budget 2023 ska vara fattade senast 30 april. Därefter
presenteras aktuella underlag på dialogdag 2 den 16 maj inför kommunfullmäktiges
beslut i juni om kommunplan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar
kommunen har att fördela till nämnderna och dessutom budgetera för ett positivt
resultat. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under februari-mars
fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Hur många
procent ska befintlig personalbudget räknas upp avseende löneökningar? Hur mycket
ska hyror och lokalvård räknas upp osv. Detta för att kommunledningsförvaltningen
ska kunna presentera ett beräkningsunderlag med aktuellt ekonomiskt läge inför den
politiska hanteringen av förslag till kommunplan med budget. Regeringen presenterar
vårbudgeten först i april och därefter kommer en reviderad skatteunderlagsprognos i
samband med att Sveriges Kommuner och Regioner presenterar Ekonomirapporten.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021, KS §43, om planeringsdirektiv för åren
2022-2024. Dessa behöver nu kompletteras med direktiv för år 2025.
Kommunfullmäktige har i november 2021, KF§110, fastställt kommunplan med
budget för år 2022 samt flerårsplan för åren 2023-2024. I det beslutet ingår att
personalkostnaderna räknats upp med 2 procent för barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden och med 1,5 procent för övriga nämnder. Uppräkning av
hyreskostnader har skett med 1,5 procent för samtliga nämnder. Därutöver har
befolkningsutvecklingen inte varit lika positiv som den beslutade budgeten fastställt
och en justering behöver därför göras för beräkning av skatteunderlaget.
Nämnderna ska under våren, senast april månads utgång, besluta om konsekvensanalyser och eventuella budgetäskanden utifrån den flerårsplan för 2023-2024 som
kommunfullmäktige beslutade om i november justerat med uppräkningar enligt de nya
planeringsdirektiven samt även fortsätta arbetet för en ekonomi i balans. Nämndernas
underlag redovisas i samband med dialogdag 2 i maj och blir därefter en del av
beslutsunderlaget då kommunfullmäktige i juni fastställer de ekonomiska ramarna för
kommande år.
Det ekonomiska läget för kommunens nämnder är fortsatt ansträngt. Underlaget för
bokslutet för 2021 visar att flera av nämnderna lämnar negativa budgetavvikelser för
2021. Den finansiella verksamheten har flertalet större engångsposter som gör att
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kommunen totalt sett ändå förväntas lämna ett positivt resultat på dryga 25 mkr.
Nämndernas budgetavvikelser uppgår preliminärt till cirka -6,7 mkr. Den senaste
skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i februari
innebär drygt 4 mkr i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2022 än vad
som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut i november. Detta hänger främst
samman med att den definitiva folkmängden den 1 november 2021 uppgick till 9.074
personer och budgeten för 2022 är beräknad utifrån en folkmängd på 9.100 personer.
Förvaltningens ståndpunkt
I den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget för 2022 och
flerårsplan för 2023-2024 har skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2023
beräknats utifrån 9.125 personer. Kommunens befolkningsantal uppgick den 30
november 2021 till 9.064 personer, varför beräkningsunderlaget för skatteintäkter och
generella statsbidrag föreslås att justeras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsantalet justeras till 9.100
personer för 2023 (1 november 2022) och därefter en årlig ökning med 25 personer
per år. Befolkningstalet för åren justeras till:
• 2023
9.100 personer (1 november 2022)
• 2024
9.125 personer (1 november 2023)
• 2025
9.150 personer (1 november 2024)
I fastställd flerårsplan för åren 2023-2024 har personalkostnaderna för barn-och
utbildningsnämnden och socialnämnden räknats upp med 2 procent och för övriga
nämnder med 1,5 procent. Kommunledningsförvaltningen föreslår för år 2025 att
samtliga nämnder ska erhålla uppräkning av personalkostnaderna med 2 procent.
Förslaget medför nedan uppräkningsfaktorer:
• personalkostnader för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
räknas upp med 2,0 procent per år under planperioden 2023-2024
• personalkostnader för övriga nämnder räknas upp med 1,5 procent per år
under planperioden 2023-2024
• personalkostnader för samtliga nämnder räknas upp med 2 procent år 2025
• hyreskostnader för samtliga nämnder räknas upp med 1,5 procent per år under
planperioden.
Beräkningsunderlaget för tilldelning av budgetramen till barn- och
utbildningsnämnden avseende gymnasieskolan bör även fortsättningsvis vara tydligt
från barn- och utbildningsnämnden då budgetramen för gymnasieskolan särredovisas.
Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i
kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån
omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som
kommunfullmäktige fastställt för kommande år justerat med uppräkningar enligt
planeringsdirektiven får, samt hur det påverkar den egna budgeten. Underlagen bör
innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och konsekvensanalyser. Nämnderna
påminns också om att de ska hantera sina beslut om konsekvenser och eventuella
budgetäskanden senast april månads utgång. I samband med dialogdag 2 i maj
förväntas nämnderna redovisa dessa konsekvensanalyser samt eventuella äskanden.
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Ekonomiska konsekvenser
Nämndernas ekonomiska ramar räknas upp i enlighet med planeringsdirektiven, vilket
ger nämnderna ett bättre utgångsläge inför 2023 trots de ekonomiska utmaningar som
redan finns, genom att viss kompensation för kostnadsökningar för löner och hyror
medges. Vidare innebär planeringsdirektiven att befolkningsantagandet för beräkning
av skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på en årlig ökning av kommunens
befolkning med 25 personer per år, med utgångspunkt från 9.100 personer för 2023.
Detta är en nedskrivning jämfört med det som tidigare beslutats motsvarande 25
personer. Med senaste skatteunderlagsprognos (december 2021) innebär detta att
kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag blir knappt 800 tkr lägre år
2023 än vad som ligger i den flerårsplan för år 2022-2024 som kommunfullmäktige
fastställt.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Planeringsdirektiven utgår ifrån att
kommunen ska ha en ekonomi i balans vid
planperiodens slut samt ett resultat som
motsvarar målet.
Kommande kommunplan med budget för
2023 fördelar detta mål tillsammans med en
ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.
Kommande kommunplan med budget för
2023 fördelar detta mål tillsammans med en
ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommande kommunplan med budget för 2023
fördelar detta mål tillsammans med en ekonomisk
ram till nämnderna, Genomförandet av
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande planeringsdirektiven.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom kommande budget för planperioden bidrar
till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
planeringsdirektiven.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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

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

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

Verksamhet möjliggörs.
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Au § 37

KS 2022/3

Planeringsdirektiv 2023-2025
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
1.

2.

3.
4.

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
9.100 personer (1 november 2022)
o 2023
o 2024
9.125 personer (l november 2023)
o 2025 9.150 personer (1 november 2024)
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent per år under plan perioden 2023-2024 för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent för samtliga nämnder för år 2025.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med
1,5 procent per år under planperioden.

Sammanfattning av ärendet
För planperioden 2023 -2024 har kommunfullmäktige redan beslutat att en uppräkning
av personalkostnaderna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska
göras med 2,0 procent per år och för övriga nämnder med 1,5 procent per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att för år 2025 ska uppräkning av
personalkostnaderna göras med 2 procent för samtliga nämnder. Motsvarande
uppräkning för hyreskostnader föreslås till 1,5 procent per år för samtliga nämnder.
Inga andra uppräkningar föreslås.
Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag föreslår
förvaltningen att en befolkningsmängd på 9.100 personer för 2023 (1 november 2022)
ska användas och därefter en årlig uppräkning med 25 personer per år under perioden.
Detta är en nedskrivning av befolkningsunderlaget med 25 personer jämfört med vad
kommunplan med budget för 2023 är beräknad på.

Yrkande
Ordförande yrkar på att stryka beslutspunkt, att inga andra uppräkningar medges
i förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar arbetsutskottet ställning till
förslag till beslut och därefter ordförandes ändringsyrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag.
Ordförande finner att arbetsutskottet beviljar ändringsyrkandet.
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Tid och plats
Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 09:00-11 :30 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Alan Grande, nämndsekreterare
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationchef §§ 29-31
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare §§ 32

Paragrafer

29-43

Protokollet är justerat

2022-02-

Sekreterare

. . v.c.Mw..~ .... .............. . ...........

1'1
,

Nellie Jonasson
Ordförande

tJm#it~ . . .... ..

Anneli Bengtsson
Justerande

.};~~
Charlotte Prennfors

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

vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

34
(50)

2022-02-08

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-02-08

Datum för anslagsuppsättande

2022-01 - 10

Datum för anslagsnedtagande

2022- 01>- \0

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

.....VfJJJi,v
.. ............~MI~
·il
.. . - :~
-.... ................... ... .... .... .
~ ~~' .~ :~ ~

~ ~.

Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

51
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2020/751

Uppföljning aktiva åtgärder mot diskriminering och
kränkande särbehandling
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med aktiva
åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt med att
identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering skall dokumenteras. Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren
ska ha aktiva åtgärder som finns inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och
anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och kompetensutveckling
och Förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot
diskriminering och kränkande särbehandling dels genom att synliggöra hinder för
jämställdhet, dels genom att undanröja risker för diskriminering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-22
Uppföljning Aktiva åtgärder
Beslutet skickas till
HR-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-22
Handläggare

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

KS 2020/751

Uppföljning av aktiva åtgärder mot diskriminering
och kränkande särbehandling
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med aktiva
åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt med att
identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering skall dokumenteras. Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren
ska ha aktiva åtgärder som finns inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och
anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och kompetensutveckling
och Förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot
diskriminering och kränkande särbehandling dels genom att synliggöra hinder för
jämställdhet, dels genom att undanröja risker för diskriminering.
Ärendets beredning
Uppföljningen har handlagts av HR-strateg som via enkät fått in svar från ett urval av
chefer från samtliga förvaltningar.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med aktiva
åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt med att
identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder mot
diskriminering skall dokumenteras. Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren
ska ha aktiva åtgärder som finns inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och
anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och kompetensutveckling
och Förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot
diskriminering och kränkande särbehandling dels genom att synliggöra hinder för
jämställdhet, dels genom att undanröja risker för diskriminering.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen arbetar med noll tolerans av diskriminering.
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta ekonomiska konsekvenser
Skäl till beslut
Aktiva åtgärder mot diskriminering är lagstyrt och uppföljning ska genomföras
systematiskt, vara dokumenterat och återkommande.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande särbehandling

Beslutet skickas till
HR-enheten

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

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

En verksamhet som är jämställd och fri från
diskriminering leder indirekt till ett
effektivare resursnyttjande, bl.a. genom en
bättre arbetsmiljö för kommunens
medarbetare.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

En verksamhet som är jämställd och fri från
diskriminering leder indirekt till ett effektivare
resursnyttjande, bl.a. genom en bättre arbetsmiljö
för kommunens medarbetare.

"[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?

Indirekt alla barn och ungdomar.

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

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

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

Indirekt alla barn och ungdomar.
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1

Uppföljning Aktiva åtgärder mot diskriminering
och kränkande särbehandling

Uppföljning för året 2021
1.1

Bakgrund

Vingåkers kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Det är Vingåkers kommuns ansvar att förebygga diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För att arbeta med
aktiva åtgärder mot diskriminering krävs att arbetsplatserna arbetar systematiskt
med att identifiera och undanröja risker för diskriminering. Arbetet med aktiva
åtgärder mot diskriminering skall dokumenteras.
1.2

Inledning

Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren ska ha aktiva åtgärder som finns
inom delområden; Arbetsförhållanden, Löner och anställningsvillkor, Rekrytering och
befordran, Utbildning och kompetensutveckling och Förvärvsarbete och föräldraskap.
Samtliga delar syftar till att bidra till arbetet mot diskriminering och kränkande
särbehandling dels genom att synliggöra hinder för jämställdhet, dels genom att
undanröja risker för diskriminering.
1.3

Utvärdering

Inför årsredovisningen kommer aktiviteterna i handlingsplanen att följas upp. De
flesta aktiviteter åligger chefer med personalansvar men det är HR-enheten som
följer upp arbetet. Arbetet har följts upp genom att studera chefsled, policys,
avvikelserapporter. Arbetet har också följts genom enkät till ett urval chefer samt
intervju med medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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1.3.1

Arbetsförhållanden

Arbetsgivaren ska bidra till jämställda och hälsofrämjande arbetsmiljöer. Våra arbetsplatser
ska vara tillgängliga oavsett anställdas möjligheter och förutsättningar. Vi ska vara en
arbetsplats fri från kränkande särbehandling och diskriminering.

Ett urval av Vingåkers kommuns chefer deltog i en uppföljningsenkät. I enkäten
uppgav cheferna till stor del att de upplever sig trygga i arbetet med systematiskt
arbetsmiljöarbete. En chef uppgav att arbetet var tydligt, samtidigt angav samma
chef att arbetet lades åt sidan när akuta arbetsuppgifter uppstod.

187

Vingaker.se

3 (8)
En av cheferna uppgav att denne hade ”till liten del” tillräcklig kunskap för att
arbeta med SAM. En av cheferna bedömde sig ha stor kunskap inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
HR-enheten ansvarar för att erbjuda medarbetarutbildningar. Under 2021 har
flertalet medarbetarutbildningar genomförts i Kommunledningsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Skyddsutrustning finns tillgänglig för samtliga medarbetare. År 2021 har
skyddsutrustningens nyttjande och funktion särskilts prövats eftersom det varit en
större åtgång pga. pandemi. Medicinskansvarig sjuksköterska har inte tagit del av
några avvikelser kopplade till skyddsutrustning eller att skyddsutrustningens
utformning eller tillgänglighet skulle ur diskrimineringssynpunkt vara oåtkomlig.
Inga avvikelser har inkommit berörande omklädningsrum, toaletter eller duschars
tillgänglighet eller utformning.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inte tagit del av, eller fått rapporter, om att
hjälpmedel inte varit utformade på ett sådant sätt att de kan anpassas till
medarbetares olika kroppsform, längd eller styrka.
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1.3.2

Löner och anställningsvillkor

”Vingåkers kommuns lönepolitik ska vara känd och begriplig för samtliga medarbetare. Vi
ska säkerställa att riktlinjer, lönesättning och lönekriterier inte är diskriminerande.”

Lönekartläggning genomfördes och samverkades 2021. Kartläggningen visade inte
på nämnvärda skillnader i lön som beror på kön.
Ett urval av Vingåkers kommuns chef deltog i en enkät. Frågan ”På vilket sätt
informerar du dina medarbetare om Vingåkers kommuns lönekriterier och
lönepolicy” gav svar att cheferna främst informerar om lönekriterier och
lönepolicy genom APT och medarbetarsamtalet. En chef angav att medarbetarna
själva har ansvar att söka information.
Sysselsättningsgraden under 2021 är i stort oförändrat för både kvinnor och män.
Arbetsgivare och fackliga representanter arbetar tillsammans för att öka
sysselsättningsgraden genom ”Heltidsresan” via SKR.
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1.3.3

Rekrytering och befordran

Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivaren ska arbeta för att alla
skall ges möjlighet att utvecklas, söka lediga tjänster samt få möjlighet till
utveckling/fortbildning.

Under 2021 har samtliga annonser kvalitetssäkrats av HR-enheten. Vid samtliga
rekryteringar skall rekryteringsprocessen följas.
Vingåkers kommun har sammanlagt 40 chefer. På ledande position,
Kommunchef, är en man för tillfället placerad. Av 4 förvaltningschefer är 3
kvinnor och 1 man. Sammanlagt är chefsfördelningen procentuellt 62,5/37,5
kvinnor/män.
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1.3.4

Utbildning och kompetensutveckling

Vingåkers kommun ska säkerställa att medarbetare har möjlighet till kompetensutveckling och
utbildning. Arbetsgivaren säkerställer att insatser för kompetensutveckling och
kunskapsöverföring kommer alla anställda till del på ett likvärdigt sätt

Utbildning och kompetensutveckling är obligatorisk punkt i medarbetarsamtalet,
vilket bidrar till att samtliga medarbetare får samma möjlighet att diskutera
individuell utveckling.
Inom socialförvaltningen ges vanligen samma utbildning till alla medarbetare.
Utbildningen kan dock rikta sig till den som behöver det bäst – ex. till
nyrekryterad personal, vikarier eller tillsvidareanställd personal, beroende på
utbildningens innehåll.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen genomförs så kallade K-dagar där
samtlig personal deltar och tar del av samma innehåll.
Vingåkers kommun har en högre andel kvinnor anställda. Med bakgrund av det
finns det svårigheter att skapa projektgrupper med mångfald som samtidigt är
representativa för personalgruppen, eftersom personalgruppen vanligen är
homogen än heterogen.
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1.3.5

Förvärvsarbete och föräldraskap

Vingåkers kommun skall ge medarbetare möjlighet att förena arbete med föräldraskap och
fritid. Arbetsgivaren säkerställer att fritid och föräldraskap kan kombineras.

Chefer har i enkät angett att enheten håller kontakt med föräldraledig medarbetare
genom att de bjuder in denne till APT och håller kontakt genom telefon och mail.
En chef angav att de inte håller kontakt med föräldraledig medarbetare.
Inför planering av återgång till arbete för föräldraledig medarbetare angav
cheferna främst att de planerar det gemensamt med medarbetaren. Flera chefer
angav också att de planerade återgång i arbetet med arbetsgruppen och i
medarbetarsamtalet med medarbetare. Ingen chef angav att de inte planerade för
medarbetares återgång på något vis.
Vingåkers kommun erbjuder sedan 2018 friskvårdsersättning på 2000 kronor
(tidigare 1000 kronor). Friskvårdsersättningen kan nyttjas där personen bor och
till de aktiviteter som Skatteverket anger som giltiga.
Möjlighet att gå ner i tid tills barnet är 12 år
Föräldraledigheten har minskat inom båda könstillhörigheterna. Vingåkers
kommun möjliggör att medarbetaren kan gå ner i tid fram tills att barnet fyllt 12
år. Det är fler kvinnor än män som nyttjar möjligheten. Uttag av ledighet för barn
upp till 12 år har minskat inom båda könstillhörigheterna.
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1.4

Slutsats

Utvärderingen visar inte att Vingåkers kommun är en arbetsplats fri från
diskriminering. Däremot visar utvärderingen att Vingåkers kommun är en
organisation som är uppbyggd på ett sätt som inte är direkt diskriminerande och
med chefer som arbetar systematiskt för att motverka och förebygga
diskriminering. För att utveckla arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering
ytterligare behöver cheferna få bättre kunskaper om diskriminering och mer tid
för att lyckas i sitt uppdrag.
1.5

Fortsatt arbete

Ledningsstöd arbetar med att införa en introduktionsplan för respektive chef. Den
kommer bidra till att cheferna i ett tidigt skede blir insatta i sitt uppdrag och får
bättre förutsättningar för hur man skall arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
och aktiva åtgärder mot diskriminering. Introduktionsplanen beräknas vara klar
under 2022.
Ledningsstöd upprättar var år en utbildningsplan för kommande år. Planen bygger
på de kunskaper som cheferna uttrycker att de önskar mer av och de kunskaper
ledningsstöd upplever att cheferna behöver mer av. Utbildningarna är spridda
över året. Utbildningsinsatserna är, beroende på innehåll, frivilliga eller
obligatoriska.
HR-enheten arbetar med medarbetarutbildningar. Målet är att samtliga chefer ska
vara medvetna om att medarbetarutbildningarna finns som resurs i kommunen
och att cheferna ska veta när dessa kan avropas. Medarbetarutbildningen bidrar till
att arbetsgruppen får mer information om ex. lönepolicy men också vad man som
medarbetare kan göra för att bidra till en arbetsplats fri från diskriminering.
HR-enheten arbetar tillsammans med fackliga representanter för att öka
sysselsättningsgraden. Tillsammans med fackförbundet Kommunal arbetar HRenheten för att utveckla arbetet med heltid i kommunen.
Under nästkommande år kan utvärderingen breddas för att involvera större delar
av verksamheten. Utvärderingen har berört chefer inom olika områden och
positioner och studier har gjorts av centrala dokument och policys. Däremot har
intervjuer endast skett med chefer inom socialförvaltningen.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

52
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2022/48

Ändrad hastighet skolområden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra hastighet till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö
samt del av Henalavägen vid Slottskolan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att se
över alla skol- och förskoleområden när det gäller hastighetsbegränsningen.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innefattar hastighetsändring till 30 km/h på Skolgatan för Högsjö skola samt
Henalavägen för Slottskolan F-6. De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40
km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden även används av barn och
ungdomar efter skoltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-18
Trafikföreskrift
Trafikföreskrift
Au § 36
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-18
Handläggare

Lina Ljungqvist
0151-193 39
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS2022/48

Ändrad hastighet vid skolområden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ändra hastighet till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö samt del av Henalavägen vid
Slottskolan.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innefattar hastighetsändring till 30 km/h på Skolgatan för Högsjö skola samt
Henalavägen för Slottskolan F-6. De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40
km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden även används av barn och
ungdomar efter skoltid.
Ärendets beredning
Trafikingenjör
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Begränsa hastigheten till 30 km/h utanför grundskolor i Vingåkers kommun.
Hastighetsbegränsningen syftar till att skapa bättre trafiksäkerhet i skolornas närmiljö.
Förslaget innefattar Skolgatan för Högsjö skola samt Henalavägen för Slottskolan F-6.
De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40 km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden används av barn och
ungdomar efter skoltid.
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Det föreslagna prisförslaget är sex stycken trafiköar med skyltbåge samt
hastighetsskylt. Tanken att använda trafiköar på gatan är då det skapar en bättre
avgränsning och uppmärksammar bilister att hastigheten sänks då det även fungerar
som en avsmalning.
Förvaltningens ståndpunkt
Ändra hastigheten till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö och del av Henalavägen.
Ekonomiska konsekvenser
Hastighetsskyltar med trafiköar: 100 000 kr
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En säkrare trafikmiljö kring skolområdet.

"[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]"

202

vingaker.se

9 (9)

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

Nej ☐

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

Samtliga barn och elever i Högsjö

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?

Tryggare trafikmiljö med sänkt hastighet kring skolan.
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Vår beteckning

0428-2022:1

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på
Skolvägen i Högsjö;
Beslutade den 21 februari 2022

Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276).
Inom området på Skolgatan 45 meter söder från väg 566 Vingåkersvägen och 45
meter nordöst om väg 561 får fordon inte framföras med en högre hastighet än 30
km/h.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2022

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

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

0428-2022:2
Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på
Henalavägen i Vingåker;
Beslutade den 21 februari 2022

Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276).
I Vingåker Henalavägen inom ett område som anges på får fordon inte framföras
med en högre hastighet än 30 km/h.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2022

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

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

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

42

2022-02-08

(50)

Au § 36

KS 2022/48

Ändrad hastighet skolområden
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
l.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att ändra hastighet till 30 km/h på Skolgatan i Högsjö
samt del av Henalavägen vid Slottskolan.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att se
över alla skol- och förskoleområden när det gäller hastighetsbegränsningen.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget innefattar hastighetsändring till 30 km/h på Skolgatan för Högsjö skola samt
Henalavägen för Slottskolan F-6. De skyltade hastigheterna på sträckan är idag 40
km/h.
Hastigheten kommer gälla samtliga tider då skolområden även används av barn och
ungdomar efter skoltid.

Yrkande
Ordförande yrkar på att att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att se över alla
skol- och förskoleområden när det gäller hastighetsbegränsningen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01 - 18
Trafikföreskrift
Trafikföreskrift

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

53
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2020/340

Medfinansiering av byahus i Österåker
Förslag till beslut
1. Godkänna förslaget till medfinansiering på totalt 1 906 020 kronor för byggnation
av en allmän samlingslokal i Kyrkbyn, Österåker.
Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska föreningen Lindberga by har sedan 2017 arbetat för att etablera
hyresbostäder samt byahus i Kyrkbyn, Österåker. Föreningen har delat upp projektet i
två delar, en som gäller hyresbostäderna till traktens äldre och en del som fokuserar på
byahuset. Finansiering av den allmänna samlingslokalen kommer att sökas från
Boverket, vilket fodrar kommunal medfinansiering på minst 30 % av projektets totala
belopp. Medfinansieringen består av 200 000 kronor i konstaterat markvärde som
överlåts till Lindberga by ekonomisk förening, 850 000 kronor från
Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter samt 850 000 kronor från
projektet ”Ökat bostadsbyggande”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-21
Värdeutlåtande 2022-01-20
Detaljplan Kyrkbyn Österåker
Au § 39
Beslutet skickas till

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsstrateg
Landsbygdsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-08

Vingåkers
kommun
33
(50)

Tid och plats
Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 09:00-11 :30 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
NelIie Jonasson, nämndsekreterare
Alan Grande, nämndsekreterare
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationchef §§ 29-3 1
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare §§ 32

Paragrafer

29-43

Protokollet är justerat

2022-02-

Sekreterare

. . ~Mw..~ ................ ..

Ordförande

1'1
,

Nenä;~~2miliC
Anneli Bengtsson

Justerande

.j;~~
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

34

2022-02-08

(50)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatu m

2022-02-08

Datum för anslagsuppsättande

2022-01.- ,~

Datum för anslagsnedtagande

2022- o'b- \0

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

...

~ .. ~ ................. ..
1'Jellie Jonasson

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-21
Handläggare

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

KS 2020/340

Medfinansiering av byahus i Österåker
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att:
1. Godkänna förslaget till medfinansiering på totalt 1 906 020 kronor för
byggnation av en allmän samlingslokal i Kyrkbyn, Österåker.
Medfinansieringen består av 200 000 kronor i konstaterat markvärde
som överlåts till Lindberga by ekonomisk förening, 850 000 kronor
från Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter samt 850 000
kronor från projektet ”Ökat bostadsbyggande”.
Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska föreningen Lindberga by har sedan 2017 arbetat för att
etablera hyresbostäder samt byahus i Kyrkbyn, Österåker. Föreningen har delat
upp projektet i två delar, en som gäller hyresbostäderna till traktens äldre och
en del som fokuserar på byahuset. Finansiering av den allmänna
samlingslokalen kommer att sökas från Boverket, vilket fodrar kommunal
medfinansiering på minst 30 % av projektets totala belopp.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens samhällsutvecklingsenhet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Säfstaholms slott

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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☐ Socialförvaltning
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Vingåkersbygden har många aktiva föreningar som på olika sätt bidrar till den
gemensamma utvecklingen i kommunen. Bredden av föreningar skapar en
attraktiv plats att bo och verka på i Vingåkersbygden. De bidrar även till
känslan av samhörighet, inkludering och en meningsfull fritid för invånarna.
Det är därför viktigt att föreningslivet har de förutsättningar de behöver och om
så inte är fallet, att de stöttas av kommunen för att hantera utmaningarna.
Däremot är förutsättningarna att kunna bedriva ett aktivt föreningsliv inte
likvärdigt inom kommunen. Det finns i dagsläget samlingslokaler i några av
Vingåkerbygdens orter. Samtidigt som både Österåker och Läppe helt saknar
för alla en tillgänglig plats att samlas på. Etablering av allmänna
samlingslokaler på dessa platser skulle ha en tydligt positiv inverkan på det
lokala föreningslivet samt den lokala utvecklingen. Det innebär att det inte
enkom är föreningen (Lindberga by i Österåker samt Kreativa Läppe i Läppe)
som kan nyttja lokalen utan även resten av orternas föreningar, företag och
privatpersoner. Utvecklandet och planeringen av allmänna samlingslokaler i
både Österåker och Läppe lägger stor vikt vid att inkludera fler samhällsviktiga
funktioner i byggnaden. Som bland annat utrymme för kontorsplatser,
hjärtstartare, hemtjänst och distriktssköterska. Andelen personer som direkt
gynnas av en sådan här satsning anses därför mycket hög.
Under perioden 2017-01-01 till 2018-12-31 genomfördes projektet ” Bostäder
på landsbygden”, med syfte att Vingåkers kommun ska kunna underlätta för
lokala initiativ att lyfta frågan om bostadsbehovet på landsbygden. Hur ser
behovet ut, vilka är målgrupperna, hur kan finansiering av byggnation se ut och
fungera och vad krävs för att byggnation ska ske i alla kommundelar.
Projektet skulle skapa möjlighet för inspiration, möten mellan
kommuninvånare och byggaktörer och stötta lokala initiativ som vill driva
processer för att byggprojekt ska ta form.
Projektresultatet var mycket positivt och det startades lokala initiativ för att få
till stånd byggnation i tre av kommunens orter - Österåker, Läppe och Högsjö.
Under 2020–2021 resulterade underlaget som initiativtagarna i Högsjö tog
fram att det kommunala bolaget uppförde ett nytt hyreshus med åtta lägenheter
jämte ett som redan fanns på plats. Österåker och Läppe har fortsatt dialog med
kommunen och behovet av stöttande insatser som projektet bidragit med är
avgörande för deras fortsatta lokalarbete.
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Under 2018 genomfördes en bostadsutredning med syfte att utgöra underlag för
det bostadsförsörjningsprogram som gäller för perioden 2020-2023.
Bostadsutredningen hämtade information och underlag från de lokala arbetet i
orterna samt från projektet ”Bostäder på landsbygden”. För åren 2016, 2017
och 2018 ansökte och beviljades Vingåkers kommun statsbidrag för ökat
bostadsbyggande. Medel att använda till främjande åtgärder för ökat
bostadsbyggande i kommunen, så som bostadsutredningen samt projektet
”Ökat bostadsbyggande”.
Här följer redogörelse för större händelser kopplat till Lindberga by ekonomisk
förening åren 2020–2022:
• Under 2020 bildades Lindberga by ekonomisk förening för att
förverkliga ett seniorboende med tillhörande service i Österåker på
Lindberga gärde.
• Under våren 2020 beviljades de ett startbidrag på 400 000 kronor från
Boverket för att sätta igång med projektet. De pengarna har bland annat
möjliggjort för gruppen att låta en arkitektfirma ta fram ritningar över
den allmänna samlingslokalen och bostäder för ortens äldre befolkning.
De har även kunnat bekosta informationsmaterial samt studiebesök för
att hämta inspiration och information från andra byggemenskaper.
• Under första halvan av 2021 arbetade Lindberga by med att skriva en
ansökan till Leader Sörmland för att erhålla medel att anställa en
projektledare. Ansökan godkändes i augusti 2021 och kort därefter
anställdes en projektledare på 20 %.
• Under 2021 delade Lindberga by ekonomisk förening upp projektet på
Lindberga gärde i två delar. En del kom att handla om den allmänna
samlingslokalen (som detta tjänsteutlåtande handlar om). Den andra
delen handlar om senioranpassade hyresbostäder för ortens äldre som
vill bo kvar i byn även när de inte längre kan bo kvar i sina villor.
• I slutet av november 2021 skickade gruppen in en ansökan till Boverket
om finansieringsstöd till en allmän samlingslokal. För att Boverket ska
godkänna en sådan ansökan krävs en kommunal medfinansiering på
minst 30 % av totalbeloppet. Till Boverks-ansökan bifogades ett
ställningstagande, undertecknat av kommunstyrelsens ordförande
Anneli Bengtsson (S), att Vingåkers kommun åtog sig att undersöka
möjligheten om medfinansiering till den allmänna samlingslokalen.
• Den 20 januari 2022 genomfördes en markvärdering av den aktuella
platsen av ett utomstående fastighetsföretag. Markvärdet fastslogs till
1 200 000 kronor, varav 200 000 kronor berör tomterna som den
allmänna samlingslokalen är planerade till.
• Utifrån att bedömningen om kommunal medfinansiering är jakande
behöver Lindberga by ekonomisk förening kompletterande uppgifter till
sin Boverks-ansökan senast 28 februari, 2022.
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Den kommunala medfinansieringen är ett krav från Boverket om de ska bevilja
Lindberga bys ansökan om ”Stöd till allmän samlingslokal”. Den
samhällseffekt som den kommunala medfinansieringen skulle ge anses mycket
hög då det finns en betydande bredd inom byahusens användningsområde samt
bland de aktörer som har åtkomst till lokalerna. Resten av finansieringen (70 %
av den totala budgeten) samt all den samlade ideella tiden som lagts, läggs och
kommer läggas inom projekten växlar ytterligare upp värdet av kommunens
medfinansiering.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att anta förslaget om medfinansiering till den ekonomiska
föreningen Lindberga by.
Medfinansieringen föreslås på följande sätt:
Överlåtelse av mark inom detaljplan Lindberga 1:2 Österåker. Totalt: 200 000
kronor.
Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter. Totalt: 850 000 kronor
Projektet ”Ökat bostadsbyggande”. Totalt: 850 000 kronor
Totalt belopp som medfinansieras: 1 900 000 kronor
Ekonomiska konsekvenser

För att den ekonomiska föreningen Lindberga by ska kunna ansöka om
finansieringsstöd från Boverket krävs en kommunal medfinansiering på minst
30 % av totalbeloppet. I kalkylerna Lindberga by tagit fram över byahusprojektet så är den totala kostnaden för att bygga byahuset 6 353 400 kronor.
Det innebär att den totala summan av kommunens medfinansiering på 30 %
skulle vara 1 906 020 kronor.
Marken som föreningen vill bygga byahuset på ägs av Vingåkers kommun.
Marken har en antagen och gällande detaljplan, se bifogad karta för mer
information. En del av medfinansieringen skulle därför vara att Vingåkers
kommun väljer att skänka den aktuella marken till den ekonomiska föreningen
Lindberga by. En extern markvärderare har kopplats in i ärendet. Värderingen
baseras på:
• Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor.
• Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt.
• Uppgifter om i jämförbara nyproduktionsprojekt.
• Detaljplan
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• Areal
Det externa värderingsföretaget, SVEFA, värderar hela marken till 1 200 000
kronor. Marken som den allmänna samlingslokalen är planerad till utgör 1/6 av
den totala marken. Den möjliga medfinansieringen i form av marköverlåtelse
är 200 000 kronor. Det innebär att resterande 1 700 000 kronor delas upp. Där
850 000 kronor tas från projektet ”Ökad bostadsbyggande” samt 850 000
kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda resurser.
Parallellt med föreningen Lindberga by i Österåker arbetar utvecklingsgruppen
Kreativa Läppe i Läppe för en allmän samlingslokal på sin ort. I enlighet med
likabehandlingsprincipen bör Kommunstyrelsens planerade budget för 2023 ta
höjd för att godkänna Kreativa Läppes ansökan, förutsatt att Lindberga by
ekonomisk förenings ansökan om medfinansiering godkänns.
Bilagor

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

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsstrateg
Landsbygdsutvecklare

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.

Tillgång till service och tillgänglighet ökar i
kommunen. Det i sin tur medför ökad
attraktivitet vilket kan leda till ökad
inflyttning.
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Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Möjligheten för föreningar att arrangera
aktiviteter utanför skoltid ökar i och med en
samlingslokal. Det kan handla om att
inkludera barn och ungas perspektiv i det
lokala utvecklingsarbetet eller hålla en kurs
inom en intressefråga.

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

I Österåker finns ingen naturlig
samlingslokal men etableringen av en skulle
tydligt gynna lokalsamhället,
landsbygdsutvecklingen och tillgången till
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.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Samhällsfunktioner så som vård och omsorg har
möjlighet att inhysas i den tilltänka samlingslokalen.
Det har i sin tur en direkt påverkan på hälsan och
den upplevda tryggheten. Även den upplevda
känslan av lokal service stärker välbefinnandet.
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Genom att ha tillgång till en allmän samlingslokal
ges större möjlighet att bedriva utbildningar och
studiecirklar lokalt.

Möjligheten att bedriva ett rikt föreningsliv ökar
genom att det finns en naturlig, lokal samlingsplats.
Föreningslivet är en viktig del i samhällsbyggandet
då det både verkar för inkludering, demokrati och
intressefrågor. Därtill bidrar det till gemenskap både
inom föreningen och även till andra föreningar.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

En allmän samlingslokal bidrar framförallt till
social hållbarhet. En lokal mötesplats är även en
viktig plats för boende i området att träffas på,
oavsett om det sker genom föreningslivet eller i
annat ärende. Risken att uppleva utanförskap
och isolering minskar om det finns en naturlig,
neutral plats att träffa andra på.

215

Vingaker.se

10 (
13)

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
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På vilket sätt?
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1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Vingåker Lindberga 1:2 i Österåker.

Uppdragsgivare
Värderingsuppdraget har erhållits av Vingåker Kommun, genom Susanne Jaktlund.

Syfte
Värderingen avser att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde i syfte att i första hand utgöra ett internt
underlag, Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss given värdetidpunkt.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2022-01-20.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som
för icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren /fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Värderingsstandard
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.
Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden,
samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.
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Upplysningar
Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att helt överblicka fortsatta påverkan på såväl
näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Med anledning av detta är
värdebedömningen behäftad med en något större osäkerhet för vissa segment än vad som annars skulle
varit fallet utan denna påverkan.

Särskilda förutsättningar
Värdeutlåtandet grundar sig på uppdragsgivaren tillhandahållna uppgifter om att värderingen ska avspegla
värdet för småhustomter inom markerat område. Området är cirka 4 300 + 4 700 kvm. I detta fall bedöms en
rimlig tomtstorlek vara mellan cirka 1 000 och 1 200 kvm per tomt. Utifrån en tomtstorlek om 1 100 kvm
inryms cirka åtta småhustomter inom området.
Värderingen utgår från att infrastrukturen i området är utbyggd och inga ytterligare kostnader finns för detta.
Det finns således väg, vatten och avlopp samt el utbyggt i området.
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten
av och för ekonomin i en exploatering.
I värdebedömningen tas ej hänsyn till eventuell värdeinverkan av förekommande exploateringsavtal.
Kostnader för eventuell hantering av fornlämningar i samband med exploatering är inte beaktade i värdebedömningen.
Anslutningsavgifter för VA ingår inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen).

Besiktning och värderingsunderlag
Någon besiktning av värderingsobjektet har ej skett inför detta uppdrag.
Härutöver har följande material och information inhämtats som värderingsunderlag:
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Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor.
Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt.
Uppgifter om i jämförbara nyproduktionsprojekt.
Detaljplan
Areal
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2. Värderingsobjekt
Värderingsobjekt och läge
Värderingsobjektet är beläget i Österåker cirka 14 km norr om Vingåker.

Värderingsobjeket ungefärligt markerat i orange ovan

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Vingåkers kommun.

Fastighetsrättsliga förhållanden
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av
bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha
någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering
inom värderingsobjektet.

4

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

225

Ordernummer: 174 726
Fastighetsbeteckning: del av Vingåker Lindberga 1:2

2022-01-20

Planförhållanden
För värderingsobjektet finns lagakraftvunnen detaljplan från 1994. Planen anger byggrätt för bostäder,
enbostads-, radhuse respektive parstugor. Högsta byggnadshöjd är 4 meter. Inom värderingsobjeket
bedöms åtta småhustomter inrymmas.

Värderingsobjeket är ungefärligt markerat ovan

3. Marknadsförutsättningar
Allmänna exploateringsförutsättningar bostäder
Behov
Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Dels för att möta prognostiserad befolkningsutveckling, dels för att hantera ett ackumulerat underskott på grund av tidigare otillräcklig
bostadsproduktion.
Befolkningsprognosen för de kommande tio åren har minskat. Trots detta bedömer Boverket att det behöver
tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029. Bostadsproduktionen har markant ökat från tidigare års
avtagande byggande och med ett bostadsbyggande som överstigit prognoserna. Prognosen för 2021 är cirka
61 700 påbörjade bostäder, en ökning med ca 8 %. Nästa år bedöms bostadsbyggande öka med ca 4 %
vilket är i linje eller något över bedömt långsiktigt behov.
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Efterfrågan
Låga bostadsräntor och en förväntan om fortsatt låga räntor framöver stimulerar efterfrågan. Samtidigt har
det under senare år införts restriktioner som skuldkvotstak och amorteringskrav.
Marknadstron är en viktig faktor för privatbostadsmarknaden, och därmed även för efterfrågan på projekt och
mark. SEB:s Boprisindikator föll i april 2020 kraftigt med 67 punkter (den största förändringen sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan). Sedan hösten 2020 har dock hushållens förväntningar stabiliserats för
att under 2021 vara upp på högre nivåer än innan Corona-pandemins utbrott. Under hösten 2021 har dock
boprisindikatorn sjunkit vilket indikerar en något minskad tro på fortsatta prisuppgångar. I november vände
dock prisförväntningarna uppåt något till högsta nivån på fyra månader och har under inledningen av det nya
året stigit ytterligare.

Byggrätter
Efter en avvaktande marknad under förra våren i början av pandemin är efterfrågan på bostadsbyggrätter nu
övervägande stark. Bland annat till följd av de hittills uteblivna effekterna från Coronapandemin inom segmentet och en allmänt god utveckling på privatbostadsmarknaden. Försäljning av nyproducerade bostäder
går bra på flera håll vilket tillsammans med en hög marknadstro ger goda förutsättningar för nyproduktionsprojekt och en stark efterfrågan för bostadsbyggrätter. Efterfrågan är god vad gäller såväl byggklar mark som
för markanvisningar i tidigare skeden.
Den starka utvecklingen på småhusmarknaden det senaste året (delvis drivet av lågt utbud) skapar goda
förutsättningar för nya småhusområden i tillväxtorter och har ökat efterfrågan gällande byggrätter för gruppbebyggda småhus.

Vingåkers kommun
Befolkning
Befolkningen i Vingåker uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 9 144 invånare, en ökning med 0,4% sedan
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen
nedan.
Vingåker
Befolkning kommunen
Befolkning 20-64 år
Tillväxt kommunen
Tillväxt 20-64 år
Tillväxt Sverige

2011
8 824
4 748
-0,8%
-1,1%
0,7%

2012
8 775
4 647
-0,6%
-2,1%
0,8%

2013
8 835
4 633
0,7%
-0,3%
0,9%

2014
8 919
4 634
1,0%
0,0%
1,1%

2015
8 953
4 655
0,4%
0,5%
1,1%

2016
9 099
4 713
1,6%
1,2%
1,5%

2017
9 180
4 657
0,9%
-1,2%
1,3%

2018
9 136
4 591
-0,5%
-1,4%
1,1%

2019
9 111
4 583
-0,3%
-0,2%
1,0%

2020
9 144
4 622
0,4%
0,9%
0,5%

Flyttnettot under 2020 var +53 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen minska
framgent och beräknas uppgå till ca 8 393 invånare till och med 2030.
Källa: SCB
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Befolkningsutveckling
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Årlig tillväxt
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Tillväxt kommunen
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Tillväxt Sverige

Källa: SCB

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 30–39 är lägre än
riket i övrigt.

Åldersfördelning
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
0-9 år
Vingåker

10-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80+

Sverige

Källa: SCB

Medelinkomsten i Vingåker är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier utom åldersgruppen 20–24 vars medelinkomst är högre än riket i stort.
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Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Kommunen [tkr]
172,6
248,3
294,8
333,1
232,5
275,4

Länet [tkr]
167,6
246,5
318,4
372,8
250,8
300,2

Riket [tkr]
161,0
254,7
351,2
407,7
261,0
322,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vingåker till 9,9% vilket kan jämföras
med Södermanlands län som har en arbetslöshet om 11,1% och riket i stort som har en arbetslöshet om
8,5%.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av
befolkningen
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2019

2020

2019

Samtliga 16-64 år
Vingåker

Södermanlands län

2020
Ungdomar 18-24 år

Sverige

Källa: Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg samt utbildning.
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Andel anställda per näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energiförsörjning,…
Byggverksamhet
Handel
Transport och magasinering
Hotell- och…
Information och kommunikation
Finans- försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Offentlig förvaltning och försvar
Utbildning
Vård och omsorg, sociala…
Kulturella och personliga…
Okänd verksamhet
0%
Vingåker

5%

10%

15%

20%

25%

Sverige

Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vingåker
på plats 121 i rankingen för 2020.

Exploateringsförutsättningar värderingsobjektet
Vingåkers kommun antog bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers kommun 2020-2023. Här redovisar
kommunen att det har under de fem senaste åren skett en befolkningstillväxt vilket har medfört en bostadsbrist i kommun. Kommunen vill ha en beredskap för att kunna öka bostadsutbudet så inte bostadsbristen blir
för stor och att den blir en faktor som bromsar kommunens framtida tillväxt.

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar
Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter:
Styrkor och möjligheter:
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Svagheter och hot:



Lantligt läge

Priskänslig marknad
Långt till service
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4. Värdering mark för bostäder
Metodtillämpning
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används
ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.
I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som
kontrollmetoder.

Värdebedömning enligt direkt ortsprismetod
Nedan redovisas en ortsprisundersökning som har genomförts där köp från och med år 2019 av obebyggd
mark för enbostadshus.
Fastigheten Katrineholm Gimgöl 1:20 i orten Gimgöl norr om sjön Öljaren såldes under sommaren 2020 till
ett pris av 310 000 kr. Markarealen uppgår till cirka 6 900 kvm. Köpet genomfördes mellan två privatpersoner.

Inom Hjälmarsätters fritidsområde norr om Hjälmarsviken i Katrineholm kommuns har två tomter sålts de
senaste två åren. Under november 2021 såldes Julita-Hjälmsätter 2:70 för 455 000 kr med en markareal om
2 077 kvm samt Julita-Hjälmsätter 2:27 för ett pris om 200 000 kr med en markareal om 1 735 kvm under juli
2020.
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Inom Rörviks fritidsområde i Vingåkers kommun har ett flertal tomter sålts under de senaste åren. De tomter
som ligger närmas Hjälmaren har sålts för priser mellan cirka 340 000 och 440 000 kr med en markareal om
cirka 1 500 kvm. Överlåtelserna genomfördes under 2020 och 2021. Lite längre bort från vattnet men i samma
område har LE Lundbergs sålt ett 10 tal fastigheter under samma tidsperiod. Medelpriset för dessa överlåtelser är 260 000 kr per tomt med en tomtareal i medel om cirka 1 700 kr. Två privatpersoner har även sålt
tomter i området och dessa är från maj och oktober 2021. Fastigheterna såldes för cirka 440 000 kr/st med
en tomtstorlek om cirka 1 550 kvm.

I Läppe har Deromehus och Hammersta Fastigheter AB såld ett flertal tomter. För de tomterna med ett vattennära (Hjälmaren) läge ligger medelpriset på cirka 1 100 000 kr/tomt. Fastighetsbeteckningarna är Östra
Dimbo 1:153, 1:152 och 1:147. För tomter högre upp i området och inte lika nära vattnet snittar priserna på
cirka 700 000 kr/tomt. Även söder om V52 har tre tomter sålts till ett medelpris om cirka 600 000 kr/tomt.
Säljare i detta område är privatpersoner och Hammersta Fastigheter AB. Tomterna har i medel varit cirka
1 200 kvm. Försäljningarna har genomförts under 2019–2022.
I Östra Läppe har Derome hus sålt tomter. Tomterna här har kostat ca 480 000 kr/tomt och i snitt varit cirka
1 000 kvm. Fastighetsbeteckningarna är Läppe 1:130, 131 och 128.
Längre från vattnet har två tomter sålts. En tomt såldes för 410 000 kr (Galnetorp 1:31) och den andra för
250 000 kr (Galnetorp 1:45). Båda försäljningarna genomfördes under 2021 mellan privatpersoner.
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I Örebro kommun och Hampetorp har det sålts tomter för ett medel om cirka 420 000 kr. privatpersoner har
sålt till varandra. Snitt tomten är 1 500 kvm. De tomter som ligger längst från vattnet sålds under 2020 för
160 000 kr och 2019 för 200 000 kr och resterande för ett snitt om cirka 500 000 kr/st.

I Brevens Bruk har Örebro kommun sålt tomter men även privatpersoner. Tomterna som Örebro kommun
har kostade kostat 60 000 kr/tomt Den tomt som har sålts mellan privatpersoner har kostat 100 000 kr. Tomtstorleken har i snitt varit 1 600 kvm.

I närheten av Vingåker har fyra tomter sålts de senaste åren. Priserna har varierat mellan cirka 60 000 och
320 000 kr. Köpen har genomförts mellan privatpersoner. Tomterna har är mellan cirka 1 000 och 2 300 kvm
stora.
Mellan Vingåker och Katrineholm (lite lantligare lägen) ligger ett snittpris om cirka 240 000 kr.
Runt Österåker har inte sålts några tomter. Den som sålts som ligger närmast är Gimgöl 1:20 som nämns
ovan till en köpeskilling om 310 000 kr med en markareal om cirka 6 900kvm.
Sammantaget syns en tydlig tendens till att köparen är villig att betala ett högre pris ju närmare vattnen
tomten är belägen. Ingen direkt värdeskillnad bedöms finnas utifrån att markarealen skiljer sig åt när tomterna ligger i ett ”villaområde” där tomter varierar mellan cirka 900 och 1 500 kvm. Det är läget som främst
styr köparen.
Mest jämförbara bedöms de tomter som är belägna längst från vattnet och redovisas ovan. Värderingsobjektet är även beläget något längre från vatten än jämförelseobjekten. Sammantaget bedöms ett marknadsvärde till mellan 120 000 – 180 000 kr/tomt. Ju närmare Hjälmaren man kommer bedöms priserna öka. Försäljningarna närmast Hjälmaren bedöms inte därför helt jämförbara.
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5. Slutsatser
Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet del
av Vingåker Lindberga 1:2 vid värdetidpunkten till:

1 200 000 kronor
En miljon tvåhundratusen kronor

Cirka 150 000 kr/tomt

2022-01-20

Elenore Pellams
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Erik Lenne
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gä ller från 2 010-12-01 v id värdering a v h ela, del ar av f astigheter, t omträtter, b yggnader p å of ri gr und el ler l iknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller m otsvarande med tillhörande r ättigheter oc h
skyldigheter i f orm av s ervitut, le dningsrätt, s amfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte f ör den s kada som k an ås amkas upp dragsgivaren el ler
tredje man s om en konsekvens av att v ärdebedömningen ä r
felaktig på grund a v a tt v ärderingsobjektet är i b ehov a v
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.

1.2 Värdeutlåtandet o mfattar ä ven, i f örekommande f all, t ill
värderingsobjektet hö rande f astighetstillbehör oc h b yggnadstillbehör, dock ej i ndustritillbehör i a nnan o mfattning ä n vad
som framgår av utlåtandet.

4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som b eskrivs i ut låtandet ä r ba serad på ö versiktlig ok ulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

1.3 Kontroll a v i nskrivna r ättigheter ha r skett geno m ut drag f rån
Fastighetsregistret. Den i nformation s om er hållits geno m
Fastighetsregistret har fö rutsatts vara korrekt oc h f ullständig,
varför y tterligare ut redning a v l egala förhållanden oc h
dispositionsrätt ej v idtagits. V ad gäller legala f örhållanden
utöver vad so m fra mgår av Fastighetsregistret har des sa
enbart beaktats i den om fattning i nformation dä rom l ämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren el ler den nes o mbud.
Förutom d et s om framgår a v ut drag f rån Fastighetsregistret
samt a v up pgifter s om l ämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har d et förutsatts att värderingsobjektet
inte b elastas a v i cke i nskrivna s ervitut, nyttjanderättsavtal
eller a ndra a vtal s om i nå got a vseende b egränsar fastighetsägarens rådighet ö ver egendomen s amt att värderingsobjektet
inte belastas a v b etungande ut gifter, a vgifter eller a ndra
gravationer. V idare ha r det f örutsatts a tt v ärderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, m ekanisk ut rustning, r örledningar el ler
elektriska komponenter.
5
Ansvar
5.1 Eventuella s kadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum f ör undertecknande av värderingen).

2
Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den i nformation s om i nnefattas i v ärdeutlåtandet ha r insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits geno m up pdragsgivaren/ägaren el ler
dennes o mbud och e ventuella n yttjanderättshavare, ha r
förutsatts vara k orrekta. Uppgifterna ha r enda st k ontrollerats
genom en a llmän rimlighetsbedömning. V idare ha r förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd a v f el i v ärdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de f aktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde f örändras över t iden ä r de n värdebedömning
som återges i ut låtandet gä llande e ndast v id värdetidpunkten
med de förutsättningar oc h r eservationer s om a ngivits i u tlåtandet.

2.2 De a reor s om l äggs t ill gr und f ör värderingen har er hållits
genom uppdragsgivaren/ägaren el ler den nes o mbud. V ärderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom e n rimlighetsbedömning. A reorna har f örutsatts v ara
uppmätta i enlighet med vid varje t illfälle gä llande ” Svensk
Standard”.

6.2 Framtida in- och ut betalningar s amt värdeutveckling som
redovisas i ut låtandet i f örekommande f all, ha r gj orts ut ifrån
ett s cenario s om, enligt v ärderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens f örväntningar om f ramtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk f ramtida
kassaflödes- och värdeutveckling.

2.3 Vad a vser h yres- och a rrendeförhållanden el ler a ndra
nyttjanderätter, har v ärdebedömningen i f örekommande f all
utgått f rån gällande h yres- och a rrendeavtal samt ö vriga
nyttjanderättsavtal. Kopior a v des sa eller a ndra ha ndlingar
utvisande r elevanta v illkor h ar e rhållits av u ppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet m ed tillhörande b ilagor t illhör
uppdragsgivaren och s kall användas i s in hel het t ill det syfte
som anges i utlåtandet.

2.4 Värderingsobjektet f örutsätts dels uppfylla al la er forderliga
myndighetskrav och f ör f astigheten gä llande v illkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd f ör dess användning p å sätt s om a nges i ut låtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet f ör r ättsliga f örfoganden, a nsvarar
värderaren e ndast f ör di rekt el ler i ndirekt s kada som k an
drabba uppdragsgivaren om ut låtandet a nvänds enl igt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till f öljd av att denne a nvänt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

7.3 Innan värdeutlåtandet el ler del ar a v det r eproduceras el ler
refereras till i nå got a nnat s kriftligt dok ument, måste v ärderingsföretaget godkänna i nnehållet oc h på v ilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Au § 39

(50)

KS 2020/340

Medfinansiering av byahus i Österåker
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
l . Godkänna förslaget till medfinansiering på totalt 1 906 020 kronor för byggnation
aven allmän samlingslokal i Kyrkbyn, Österåker.

Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska föreningen Lindberga by har sedan 2017 arbetat för att etablera
hyresbostäder samt byahus i Kyrkbyn, Österåker. Föreningen har delat upp projektet i
två delar, en som gäller hyresbostäderna till traktens äldre och en del som fokuserar på
byahuset. Finansiering av den allmänna samlingslokalen kommer att sökas från
Boverket, vilket fodrar kommunal medfinansiering på minst 30 % av projektets totala
belopp. Medfinansieringen består av 200 000 kronor i konstaterat markvärde som
överlåts till Lindberga by ekonomisk förening, 850 000 kronor från
Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter samt 850000 kronor från
projektet "Ökat bostadsbyggande" .

Yrkande
Charlotte Prennfors (M) gör ett ändringsyrkande att ta bort "Medfinansieringen består
av 200 000 kronor i konstaterat markvärde som överlåts till Lindberga by ekonomisk
förening, 850 000 kronor från Kommunstyrelsens resurser för oförutsedda utgifter
samt 850 000 kronor från projektet "Ökat bostadsbyggande". " från beslutspunkten
att och flytta stycket till sammanfattning av ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de kan bifalla förslag till beslut
med Charlotte Prennfors ändringsyrkande och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-21
Värdeutlåtande 2022-01-20
Detaljplan Kyrkbyn Österåker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Tid och plats
Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 09:00-11 :30 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Alan Grande, nämndsekreterare
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationchef §§ 29-31
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare §§ 32

Paragrafer

29-43

Protokollet är justerat

2022-02-

l""
,

Sekreterare

. . \JfWN..~. .......... ....... ... .... ......

Ordförande

N'IIa;;;~~MW' . ........ .
Anneli Bengtsson

Justerande

.};~~
Charlotte Prennfors

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-02-08

Datum för anslagsuppsättande

2022-01 - ,,,

Datum för anslagsnedtagande

2022- 01>- \0

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

...Vf~...~ ................... .
l'Jellie Jonasson

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

53
(xx)

2022-02-21

Ks §

KS 2018/286

Utökning av verksamhetsområde VA Ättersta
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet för
nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten för området Ättersta Österåker,
enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet
Området Ättersta i Österåker, ligger idag utanför beslutat verksamhetsområde. Utifrån
behov bör detta områden ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten, vilket ger huvudmannen skyldighet att snarast tillse att allmänna
vattentjänster anordnas enligt 6§ vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten
och/eller avlopp samt dagvatten i ett större sammanhang. Behovet har fastställts av
Länstyrelsen genom föreläggande av kommunen om att inrätta verksamhetsområde.
Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med
dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna inom
området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-25
Dom M 5536-21 2021-11-23
Bilaga karta 2022-01-17
Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-25
Handläggare

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

KS 2018/286

Utökning av verksamhetsområde för vatten och
avlopp i området Ättersta, Österåker
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet
för nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten för området Ättersta
Österåker, enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet

Området Ättersta i Österåker, ligger idag utanför beslutat verksamhetsområde.
Utifrån behov bör detta områden ingå i verksamhetsområdet för vatten,
spillvatten och dagvatten, vilket ger huvudmannen skyldighet att snarast tillse
att allmänna vattentjänster anordnas enligt 6§ vattentjänstlagen. Skyldigheten
uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp samt dagvatten i ett större
sammanhang. Behovet har fastställts av Länstyrelsen genom föreläggande av
kommunen om att inrätta verksamhetsområde. Genom beslutet om
verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna
inom området.
Ärendets beredning

Ärendet har betetts av tjänstemän på Samhällsbyggnadsenheten och Sörmland
Vatten och Avfall AB.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska
kommunen besluta om verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ska
fastställas av kommunfullmäktige. Verksamhetsområde är det geografiska
område inom vilket en eller flera vattentjänster ska ordnas genom den allmänna
va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast tillse att allmänna
vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6§ vattentjänstlagen.
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp samt dagvatten i ett
större sammanhang. Behovet har fastställts av Länstyrelsen genom
föreläggande av kommunen om att inrätta verksamhetsområde. Genom beslutet
om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna
inom området.
Fastigheterna i Ätterstas tätbebyggelse ligger utanför beslutat
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ättersta är en mindre tätort
beläget ca 1,5 km norr om tätorten Österåker som har kommunalt vatten och
avlopp. De cirka 30 husen i Ättersta är en blandning av permanent- och
fritidsbebyggelse. Flera av fastigheterna har bristande avloppsanläggningar och
kommunens miljökontor har förelagt fastighetsägarna om åtgärder. Recipienten
Öljaren har otillfredsställande status och för att uppnå god ekologisk status
senast 2027 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor och
kväve) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i
området behöver minskas väsentligt eller upphöra helt.
Boende i Ättersta har genom Ättersta VA-förening kontaktat Länsstyrelsen,
som har förelagt Vingåkers kommun att besluta om verksamhetsområde för
Ättersta tätort. Ättersta har tidigare varit införd i kommunens VAplaneringsdokument men har blivit framflyttad i tiden till efter 2028 och
utbyggnaden är inte tidsatt.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige bör besluta om
verksamhetsområde för nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten för
Ättersta.
Ekonomiska konsekvenser

Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut
omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster och står för sina kostnader enligt
gällande VA-taxa.
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Skäl till beslut

Beslutet ligger i linje med gällande lagstiftning. Kommunen är skyldiga inom
området med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna med
dricksvatten och avlopp i ett större sammanhang än enskilda lösningar för varje
fastighet.
Bilagor

Karta förslag på nytt verksamhetsområde
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

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

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

Inte aktuell

Inte aktuell

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

Verksamhetsområde innebär att kommunen
tar ett samlat ansvar för områdets utsläpp av
spillvatten och dricksvattenkvalitet.

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen tar ett
samlat ansvar för områdets utsläpp av spillvatten
och dricksvattenkvalitet.

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen tar ett
samlat ansvar för områdets utsläpp av spillvatten
och dricksvattenkvalitet.
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Inte aktuell

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.
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Inte aktuell

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

Nej ☒

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

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

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

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

DOM

2021-11-23
meddelad i
Nacka

Mål nr M 5536-21

Sid 1 (7)

PARTER
Klagande
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Ombud: Advokat Björn Hellman
Advokatfirman Åberg & Co AB
Box 16295
103 25 Stockholm
Motpart
1. Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
2. Ättersta VA-förening
c/o Lars Knapasjö
ÄTTERSTA SÖRGÅRD
643 95 Vingåker
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2021-06-23 i ärende nr 567-2345-2021,
se bilaga 1
SAKEN
Beslut att inrätta verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster för
Ättersta tätbebyggelse i Vingåkers kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges
beslut om verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas till
den 31 december 2024.
____________

Dok.Id 728774
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 40
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se
260

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

NACKA TINGSRÄTT
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BAKGRUND
Genom överklagade beslutet förelade Länsstyrelsen i Södermanlands län, med stöd
av 51§ lagen om allmänna vattentjänster, Vingåkers kommun att snarast och senast
31 december 2022 besluta om verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Ättersta och
att senast den 31 december 2023 tillhandahålla allmänna vattentjänster i form av
bortledande av avloppsvatten och tillhandahållande av dricksvatten samt vid behov
bortledande av dagvatten från allmänna vägar.
YRKANDEN M.M.
Kommunen har efter överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen
1) bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges beslut om
verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
2) bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas
till fyra år från lagakraftvunnet beslut om verksamhetsområde.
UTVECKLING AV TALAN
Kommunen
Bakgrund
Kommunen delar i och för sig länsstyrelsens bedömning att verksamhetsområde för
allmänt vatten och spillvatten ska inrättas för tätbebyggelsen i Ättersta och att
allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. Kommunen motsätter sig därför inte att
beslut om utvidgning ska fattas. Det saknas dock faktiska och rättsliga möjligheter
för kommunen att genomföra utbyggnaden inom den i sammanhanget mycket korta
tid som länsstyrelsen föreskrivit i det överklagade föreläggandet. Under alla
omständigheter är tiden för genomförande enligt föreläggandet oproportionerligt
kort. Därmed måste tiden för när utbyggnaden ska vara genomförd förlängas.
Utbyggnaden behöver samordnas med Trafikverkets arbeten
Det framgår av förarbetena till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänsten, LAV,
att eftersom va-huvudmannen enligt lagen inte längre skulle komma att kunna
bestämma verksamhetsområdet själv, behövde va-huvudmannen en större möjlighet
att genomföra utbyggnaden efter sin egen planering än enligt tidigare lagstiftning
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(prop. 2005/06:78 s. 69 f.). Va-huvudmannen anses därför enligt nu gällande
lagstiftning ha rätt att följa en egen plan för att ordna allmän va-anläggning. Det
följer också av 17 § LAV att va-huvudmannen får vänta med att utföra de
anläggnings- och utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att en fastighetsägare
ska kunna använda anläggningen om arbetena behöver samordnas med andra
arbeten och samordningen annars skulle väsentligen försvåras.
Bestämmelsen i 17 § LAV innebär att det finns två oberoende rättsliga grunder för
anstånd med utbyggnad (se Vattentjänstlagen, En handbok, Jörgen Qviström s. 102
[JUNO version 2] och prop. 2005/06:78 s. 140). Det är således tillräckligt antingen
att arbetena behöver samordnas med andra arbeten och att samordningen annars
väsentligen skulle försvåras, eller att arbetena utförs i den ordning som följer av vahuvudmannens plan, för att motivera en viss utbyggnadsordning.
Den nuvarande tekniska kapacitet till området är inte tillräcklig för att det ska vara
möjligt att ansluta också fastigheterna i Ättersta. Till att börja med består
kapacitetsbristen i att det inom hela det aktuella området helt saknas ledningsnät.
Tiden för genomförande av upphandling, projektering och anläggande av
erforderligt ledningsnät bedöms uppgå till omkring tre år. Vidare krävs anläggande
av dels ny pumpstation i Österåker, dels ny överföringsledning, till vilken det
framtida lokala ledningsnätet kan anslutas.
En kapacitetsförstärkning med hjälp av överföringsledningar från Katrineholms
kommun är planerad sedan flera år tillbaka i tiden. Det är emellertid nödvändigt,
både ekonomiskt och miljömässigt, att utförandet av denna kapacitetsförstärkning
sker i samband med att Trafikverket bygger om riksväg 56 mellan Katrineholm och
Eskilstuna eftersom det dessförinnan kommer att saknas för överföringsledningen
erforderlig anslutningspunkt. Kommunen är därför beroende av Trafikverkets
framdrift för att kunna genomföra utbyggnaden. Trafikverkets projekt är pågående,
men har försenats något. Enligt uppgift från Trafikverket beräknas projektet nu vara
klart under perioden 2024–2026.
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Kommunen avser att därefter genomföra utbyggnaden av allmänna vattentjänster i
Ättersta. Överföringsledningen till den nya pumpstationen avses anläggas delvis i
sjö, vilket utöver erforderlig upphandling även kräver föregående miljöprövning.
Därutöver kan det konstateras att överföringsledningen avses anläggas inom ett
område med förhållandevis omfattande fornlämningar, vilket kan kräva
genomförande av ytterligare utredningar och skyddsåtgärder. Tidsåtgången för
projektering, upphandling, miljöprövning, utförande m.m. för överföringsledningen
och pumpstationen bedöms därför till omkring fyra år.
Mot denna bakgrund kan följande konstateras.
Enligt praxis har skyldigheten att tillhandahålla allmänna vattentjänster ansetts
kunna anstå när den berörts av omläggning av en länsväg (se t.ex. RÅ 1959 I 212).
Den aktuella utbyggnaden har även ett sådant samband med andra va-arbeten (den
ovan nämnda kapacitetshöjningen) för vilka det finns en tidplan att det föreligger
skäl att föreskriva en längre genomförandetid än den som följer av länsstyrelsens
beslut (jfr RÅ 1967 not S 319 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 juni
2013 i mål nr M 1803-13).
Kommunen vill även understryka att det på grund av ovan nämnda kapacitetsbrist
inte är faktiskt eller tekniskt möjligt att ansluta Ättersta innan Trafikverkets
arbetens med riksväg 56 är färdigställda och att kapacitetsutbyggnaden, som
samordnas med Trafikverkets arbeten, är färdigställd utan att det skulle medför
mycket stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Kommunen är vidare skyldig att i enlighet med lagen (2006:1145) om offentlig
upphandling upphandla lämpliga entreprenörer för bl.a. projektering och faktisk
utbyggnad av de allmänna vattenanläggningarna. Kommunen saknar möjlighet att
upphandla erforderliga entreprenörer innan det med större säkerhet går att säga när
Trafikverkets arbeten, och därmed kapacitetsförstärkningen, kommer vara
färdigställda. Kommunen saknar således även av den anledningen både faktiska och
rättsliga förutsättningar att efterkomma det överklagade föreläggandet.
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Som kommunen också anfört hos länsstyrelsen inför länsstyrelsens beslut om
föreläggande pågår en revidering av kommunens va-plan. Länsstyrelsens beslut och
den mycket korta tidsfrist som lämnats kommunen medför att områden med högre
risk kommer att behöva prioriteras ned för att genomföra utbyggnaden i Ättersta
enligt länsstyrelsens föreläggande. Den korta fristen är därmed även av denna
anledning olämplig. Det kan i sammanhanget särskilt noteras att länsstyrelsen inte
redovisat några närmare överväganden kring varför tiden ska vara så pass kort som i
föreläggandet.
Oproportionerligt kort tid
Kommunen vidgår som nämnts ovan att det på sikt är lämpligt att Ättersta tätort ska
tillhandahållas allmänna vattentjänster, men delar inte länsstyrelsens bedömning om
att det skulle vara fråga om ett trängande behov. Länsstyrelsen har motiverat sitt
beslut med att det sker utsläpp av näringsämnen till recipienten Öljaren och antar
således behov enligt 6 § LAV. För att miljöskyddsrekvisitet i den bestämmelsen ska
vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen
förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön (se
prop. 2005/06:78 s. 45 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 17 mars 2021
i mål nr M 13574-19).
Ättersta tätort är en liten tätort som består av ett 30-tal hushåll. Recipienten Öljaren
har, som länsstyrelsen angett i det överklagade föreläggandet, otillfredsställande
status och det är nödvändigt att tillförseln av näringsämnen minskar. Kommunen
delar den uppfattningen. Öljaren är dock nästan helt omgiven av ett odlingslandskap
där gödsling regelbundet tillför marken näringsämnen som förs vidare till Öljaren.
Bidraget av näringsämnen från Ättersta till Öljaren är i sammanhanget och jämfört
med vad som tillförs från omkringliggande jordbruksverksamheter ytterst litet. Det
av länsstyrelsen fattade beslutet motverkar således inte någon påtaglig olägenhet för
miljön. Det är därför under alla omständigheter inte motiverat eller proportionerligt
med den korta genomförandetid som länsstyrelsen beslutat.
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Sammanfattningsvis kan inte kommunen bereda beslutsunderlaget för utvidgningsbeslutet inom av länsstyrelsen beslutat tid; ärendet måste först hanteras av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott innan det kan underställas kommunfullmäktige. Beslut kan således som snabbast vara fattat den 28 februari 2022.
Vidare saknar kommunen rättsliga och faktiska förutsättningar att genomföra
utbyggnaden av allmänna vattentjänster i Ättersta inom den av länsstyrelsen förelagda tiden. Det finns inte någon omständighet som motiverar den av länsstyrelsen
förelagda korta tiden. Beslutet är således inte heller proportionerligt.
Föreläggandet ska därför ändras på så vis att tiden för inrättande av verksamhetsområde ändras till senast den 28 februari 2022 samt att tiden för att tillhandahålla
allmänna vattentjänster ändras till fyra år från lagakraftvunnet beslut om inrättande
av verksamhetsområde.
Ättersta VA-förening
Kommunen hävdar att det råder kapacitetsbrist varför det behövs mer tid för att
tillhandahålla vattentjänster i Ättersta. Detta är konstigt eftersom vi uppmanats av
kommunen att genomföra en gemensam VA-anläggning. När föreningen bildades
2017 var det för att kommunen och Sörmland Vatten konstaterade att det fanns
kapacitet för att ansluta Ättersta till det kommunala VA-nätet, det diskuterades även
att bygga med sådan dimensionering att även Blomsterhultsområdet skulle kunna
anslutas.
Under alla åren och under alla överläggningar med såväl kommunen som
Sörmlands Vatten har det aldrig sagt ett enda ord om bristande kapacitet; om det
verkligen finns/fanns en bristande kapacitet skulle ju VA-föreningen stå där med en
anläggning för 2-3 miljoner kronor, som inte skulle kunna kopplas in på nätet. Nu
fick vi istället en anvisad anslutningspunkt vid Rosillavägen och ett godkännande
av våra projektplaner.
Det existerar inte eller har existerat någon kapacitetsbrist på det sätt som kommunen
nu försöker hävda.
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DOMSKÄL
Kommunen har efter överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen
1) bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges beslut om
verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
2) bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas
till fyra år från lagakraftvunnet beslut om verksamhetsområde.
Mark- och miljödomstolens bedömning.
Enighet råder om att verksamhetsområde för tillhandahållande av vattentjänster ska
inrättas i Ättersta. Huruvida kapacitetsbrist föreligger är inte klarlagt. Den tid för
inrättande som länsstyrelsen bestämt i sitt beslut, 31 december 2023, är dock väl
kort. Å andra sidan är den tid kommunen yrkat för att tillhandahålla vattentjänster är
alltför lång. Domstolen anser att tiden ska bestämmas till 31 december 2024.
Kommunens yrkande om när kommunfullmäktiges beslut ska fattas, den 28 februari
2022, kan därvid bifallas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 14 december 2021.
Bjarne Karlsson
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och
tekniska rådet Ola Lindstrand.
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Avdelning 4

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Delgivningskvitto

INKOM: 2021-07-28
MÅLNR: M 5536-21
AKTBIL: 3

Föreläggande om beslut att inrätta verksamhetsområde och
tillhandahålla allmänna vattentjänster för Ättersta tätbebyggelse i
Vingåkers kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 51§ lagen om allmänna vattentjänster Vingåkers
kommun att snarast och senast 31 december 2022 besluta om verksamhetsområde för
tätbebyggelsen i Ättersta och att senast den 31 december 2023 tillhandahålla allmänna
vattentjänster i form av bortledande av avloppsvatten och tillhandahållande av dricksvatten
samt vid behov bortledande av dagvatten från allmänna vägar.
Beskrivning av ärendet
Ättersta är en mindre tätort i Vingåkers kommun. Området Ättersta är beläget ca 1,5 km
norr om tätorten Österåker som har kommunalt vatten och avlopp. De cirka 30 husen i
Ättersta är en blandning av permanent- och fritidsbebyggelse. Enligt jordartskartan ligger
området huvudsakligen på morän i en sluttning mot åkermark på lera. Flera av husen har
bristande avloppsanläggningar och kommunens miljökontor har förelagt fastighetsägarna
om åtgärder.
Recipienten Öljaren har otillfredsställande status och för att uppnå god ekologisk status
senast 2027 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor och kväve) minskar.
Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas
väsentligt eller upphöra helt.
Boende i Ättersta har genom Ättersta VA-förening kontaktat Länsstyrelsen och begärt att
Vingåkers kommun ska föreläggas att besluta om verksamhetsområde för Ättersta tätort.
Ättersta har tidigare varit införd i kommunens VA-planeringsdokument men har blivit
framflyttad i tiden till efter 2028 och utbyggnaden är inte tidsatt. Redan den 5 november
1985 skrev Länsstyrelsen till Vingåkers kommun och uttalade rörande området Ättersta
(dnr 11.1942-2080-85):
”Kommunen bör upprätta ett förslag till slutlig lösning med tidplan av avloppsfrågan. En
utredning, som enligt Länsstyrelsens mening bör belysa förutsättningarna för såväl
kommunal anslutning som enskilda lösningar skall ligga till grund för förslaget. Förslaget
bör inges till Länsstyrelsen före den 1 januari 1987.”
Den 29 oktober 1987 skrev Länsstyrelsen på nytt till Vingåkers kommun (11.1949- 212387, dossnr 0428-50) att
”Ytterligare bebyggelse inom området bör ej ske förrän avloppsfrågorna slutligen lösts.
Utredning med tidplan för slutlig lösning av avloppsfrågorna bör inges till Länsstyrelsen
snarast, dock senast den 1 januari 1990.”
Postadress
611 86 Nyköping

Besöksadress
Stora torget 13

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Telefon
010-223 40 00 växel
Faktureringsadress
FE 7710
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831 90 Östersund

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se
Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

BESLUT
Datum
BESLUT
2021-06-23

Dnr

2(3)

567-2345-2021

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, framgår att om det med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.
Enligt 51 § LAV utövar länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten
enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen
att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Länsstyrelsens bedömning
Tätorten Ättersta uppfyller de förutsättningar som finns angivna i 6 § LAV om verksamhetsområde. Avloppsanordningarna är bristfälliga och på grund av antalet bostadshus och
de relativt korta avstånden mellan dem, är det svårt att anordna enskilda lösningar som
uppfyller nuvarande reningskrav. Avståndet till närmaste verksamhets-område är också
kort, vilket innebär att kommunen med relativt liten insats kan ansluta Ättersta.
Det faktum att det finns andra områden inom kommunen som också är i stort behov av en
bättre va-lösning fråntar inte kommunen dess ansvar att tillhandahålla allmänna
vattentjänster för Ättersta. Det finns därför skäl att förelägga kommunen att besluta om
verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster i form av vatten och avlopp.
Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för avdelningen för natur och miljö Anne-Li Fiskesjö efter
föredragning av miljöskyddshandläggare Ulrika Schröder. I beslutet har även enhetschef
Maria Carling, länsjurist Måns Cederberg och miljöskyddshandläggare Caroline Halsius
deltagit.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till
Lars Knapasjö
Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
Sida 1 av 1
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KS 2021/359

Svar på motion om att föreslå Trafikverket att sätta upp
kameror i centrum
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Trafikverket har besvarat förfrågan om fartkameror (ATK) med följande:
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Trafikingenjör har varit i kontakt med säkerhetsstrateg i kommunen samt polis. Två av
de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga separerade
gång och cykelstråk vilket gör att de skapar en högre trygghet för medborgarna att gå
parallellt med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte
upplevt något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-20
Motion 2021-06-01
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-20
Handläggare

Lina Ljungqvist
0151-193 39
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/359

Svar på motion angående hastighetskameror i Vingåker
centralort
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad.
2. Investera i digitala hastighetsskyltar som hastighetssänkande åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Trafikverket har besvarat förfrågan om fartkameror (ATK) med följande:
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Trafikingenjör har varit i kontakt med säkerhetsstrateg i kommunen samt polis. Två av
de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga separerade
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gång och cykelstråk vilket gör att de skapar en högre trygghet för medborgarna att gå
parallellt med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte
upplevt något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
Ärendets beredning
Traikingenjör, Lina Ljungqvist
Säkerhetsstrateg, Hanna Mehaj
Lokalområdes Polis, Pirjo Svegreus
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Svar på motion för fartkameror i centralorten.
Trafikverket har det senaste året satt upp flertal fartkameror (ATK) på riksväg 52,
bland annat Läppe, i närheten av Brene, Håkanstorp och Viala. På riksväg 52 är det 80
km/h förutom i Läppe där det är 40 km/h. Trafikingenjör har kontaktat Trafikverket,
polisen och säkerhetsansvarig i kommunen angående motionen.
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Förslaget omfattar att infarterna till Vingåker: Bondegatan, Storgatan och
Vannalavägen borde finnas som kandidater till ATK då ett kriterium är att
medelhastigheten är minst 5 km/h högre än den tillåtna hastigheten på sträckan.
Trafikverket svarar på motionen med följande:
”Baskriteriet är att genomsnittshastigheten överstiger skyltad hastighet med minst 5
km/h eller att 85 percentilen överstiger skyltad hastighet med minst 10 km/h.
Dessutom måste minst ett tilläggskriterium vara uppfyllt, hög olycksrisk (beräknad
olyckstäthet DSS/km/år ska vara > 0,08 på länk eller > 0,15 vid passage), höga
bullernivåer och/eller luftföroreningar Stor andel oskyddade trafikanter som korsar
vägen (Antal oskyddade trafikanter som korsar vägen överstiger 50 st. per
dimensionerande timme inom ett begränsat område). Utifrån dessa kriterier väljer vi i
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samråd med polisen sträckor och platser med hänsyn till dessa rådande
bedömningsgrunder. På så sätt får vi bästa möjliga trafiksäkerhetsnytta av kamerorna.
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Vid etableringar av nya trafiksäkerhetskameror tas ett underlag fram regionalt med
sträckor där medelhastigheterna är höga och olycksrisken hög. Prioritering görs
nationellt och de sträckor som bidrar mest till att minska antalet döda och allvarligt
skadade väljs ut.
Dagens kameror är framför allt anpassade för smala vägar på landsbygden.
Väg 550, Bondegatan är en 7 meter bred länsväg med 2200 fordon per dygn (1100 i
vardera riktningen), varav 150 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 70 km/h och
genomsnittshastigheten för personbilar är 73-78 km/h och 74-79 km/h för tung trafik.
Båda ligger över normalspannet.
Väg 560, Storgatan är en 9 meter bred länsväg med 5600 fordon per dygn (2800 i
vardera riktningen), varav 380 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 60 km/h och
genomsnittshastigheten för personbilar är 53-57 km/h och 52-55 km/h för tung trafik.
Båda ligger under normalspannet.
Väg 560, Vannalavägen är en 7 meter bred länsväg med 2680 fordon per dygn (1340 i
vardera riktningen), varav 130 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 40 km/h och
när vägen var skyltad 50 km/h var genomsnittshastigheten för personbilar är 56 km/h
och 55-56 km/h för tung trafik. Båda låg över normalspannet.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Om kommunen önskar genomföra hastighetsmätningar på en statlig väg kan ni
kontakta Trafikverket. Trafikverket planerar att genomföra en ny mätning på
Vannalavägen under 2022, men det kan finnas ett kommunalt intresse att mäta på 40sträckan på Bondegatan.”
Förvaltningens ståndpunkt
Två av de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga
separerade gång och cykelstråk vilket skapar trygghet för medborgarna att gå parallellt
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med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte upplevt
något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
En förbättringsåtgärd på dessa gator gentemot hastigheten skulle vara att sätta upp
digitala skyltar som visar vilken hastighet fordonet har. Det kan medföra förändrad
hastighet då bilisten blir uppmärksammad på hastigheten på ett tydligt sätt med grön
eller röd information på den digitala skylten. För att det ska vara genomförbart att ha
digitala skyltar på dessa vägar krävs det tillstånd av Trafikverket. Det kräver också att
maskinerna går på solceller då batteriet i maskinerna är för korta att ha det som en
permanent lösning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att avslå motionen att årligen skicka brev
till Trafikverket om önskemål om fartkameror då Trafikverket tar med de förslag som
inkommit och de kommer finnas med i deras underlag för framtida ATK satsningar.
Vår andra del i förslaget är att förvaltningen får investeringspengar till att köpa in
digitala hastighetsskyltar med solceller för att placera dessa på strategiska platser för
att minska hastigheten på de större vägarna i centralorten.
Ekonomiska konsekvenser
Digital hastighetsskylt med solceller ca. 150 000 kr
Kostnad för tillstånd Trafikverket: á 3000 kr. 3 stycken skyltar 9000 kr.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Trafikingenjör
Akten
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Digitala skyltar kan bidra till bättre hastighet
hos fordon. Det i sin tur kan skapa tryggare
vägar till och från skolan.

"[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?

Bilister kommer på ett tydligare sätt se hastigheten förbi en hastighetsskylt.
Skyltarna kommer stå längst med vägen där barn och ungdomar kommer gå
till och från skolan eller fritidsaktiviteter.

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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Motion för fartkameror i centralorten
Det senaste året har Trafikverket satt upp ett flertal fartkameror
(trafiksäkerhetskameror) på vägarna som leder till och från Vingåker men inte
en enda kamera inne i centrala Vingåker. Samtidigt kan vi år efter år se i de
trygghetsundersökningar som gjorts att vingåkersborna ser trafiken i
centralorten som ett eskalerande problem. Moderaterna vill att invånarna ska
känna sig trygga när de vistas i centralorten, att barnen ska vara säkra när de
går till skolan och att de boende i centrum inte ska uppleva den
förbipasserande trafiken som ett problem. Moderaterna tycker att det är
lämpligt att sätta upp fartkameror i centralorten som ett led i att göra centrum
tryggare och trevligare för kommunens alla invånare.

Förslag
Det är Trafikverket som beslutar om var fartkameror ska sättas upp och en kommun
får inte själv sätta upp fartkameror. Ett krav som brukar ställas för att Trafikverket ska
sätta upp en fartkamera är att medelhastigheten på den aktuella vägen är minst 5
km/h högre än den tillåtna hastigheten på vägsträckan. Detta stämmer nog väl in på
våra infarter till Vingåker (Bondegatan och Storgatan och Vannalavägen).
Dessutom baseras Trafikverkets beslut till viss del på synpunkter och önskemål som
kommer in från andra aktörer, exempelvis kommuner. Moderaterna vill därför att
kommunfullmäktige ger i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att minst en gång
per år skicka in ett önskemål om att Trafikverket ska placera minst en fartkamera på
Storgatan Vingåkers centralort. Detta önskemål ska skickas en gång per år tills vi fått
en fartkamera i centralorten.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige
Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genom ett årligt brev till
Trafikverket, med önskemål om fartkameror, verka för att fartkameror
placeras på infarterna till Vingåker.

Moderaterna i Vingåker genom
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd
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Svar på motion om att föreslå Trafikverket att sätta upp
kameror i centrum
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Arbetsutskottets beslut
2.

Kommunstyrelsen beslutar att återemittera beslutspunkten att investera i digitala
hastighetsskyltar som hastighetssänkande åtgärd då detta ska vara ett eget ärende
som ska beslutas om i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Trafikverket har besvarat förfrågan om fartkameror (A TK) med följande:
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Trafikingenjör har varit i kontakt med säkerhetsstrateg i kommunen samt polis. Två av
de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga separerade
gång och cykelstråk vi lket gör att de skapar en högre trygghet för medborgarna att gå
parallellt med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte
upplevt något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Justerandes sign

Utdrags best yrkande
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Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (A VS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall på motionen.
Ordförande gör ett ändringsyrkande på att återemittera beslutspunkt 2 att investera i
digitala hastighetsskyltar som hastighetssänkande åtgärd då detta ska vara ett eget
ärende som ska beslutas om i kommunfullmäktige.
Ordförande gör ändringsyrkande på beslutspunkt 1 att motionen ska beslutas om i
kommunfullmäktige.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar arbetsutskottet ställning till
förslag till beslut och därefter ordförandes ändringsyrkanden.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till
beslut, dels Charlotte Prennfors (M) bifallsyrkande på motionen .
Ordförande ställer förlagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Charlotte Prennfors (M) bifallsyrkande på motionen.
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de kan bifalla ordförandes
ändringsyrkanden och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-20
Motion 2021-06-0 l

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 09:00-11 :30 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Lennart Andersson (KO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
NeIIie Jonasson, nämndsekreterare
Alan Grande, nämndsekreterare
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationchef §§ 29-31
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare §§ 32

Paragrafer

29-43

Protokollet är justerat

2022-02-

ll-t
I

Sekreterare

.. YfMMf.~ ............... .
NeIIie Jonasson

Ordförande

t2t111ti1t~~

Anneli Bengtsson

Justerande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-02-08

Datum för anslagsuppsättande

2022-01- 110

Datum för anslagsnedtagande

2022- 01>- \0

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

... Vf~.. ~ .................... .
l\lellie Jonasson

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har fattats:

Kommunstyrelsens ordförande
2022-01-07, Yttrande över remiss - en god kommunal hushållning SOU
2021:75, KS 2021/731
2022-01-25, Borgensförbindelse för lån till Båsenberga Slalomklubb, KS
2021/17
Kommunchef
2022-01-17, Avtal - Hyreskontrakt Västergatan Vingåker gränden 2 –
Reservkraft, KS 2022/29
2022-01-24, Avtal avseende direktupphandling av layout, korrektur och
lightversion av årsredovisning 2021, KS 2022/38
2022-01-27, Avtal - Uppdragsavtal Refero, KS 2020/688
2022-01-31, Avtal om samverkan i framtagande av energiplan 2022-03-01 2022-06-30 med Energikontoret i Mälardalen, KS 2022/49
2022-02-08, Avtal - Borgensförbindelse Hjälmarens vattenförbund, KS
2021/275
Samhällsbyggnadschef
2022-01-21, Avtalsservitut dagvatten, KS 2022/39
Kommunikationschef
2022-01-17, Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning
1.14 - användande av kommunvapen, KS 2022/28
Trafikingenjör
2022-01-11, Prh § 61/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS
2021/747
2022-01-11, Prh § 1/2022 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/14
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-01-11, Prh § 2/2022 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/15
2022-01-20, Prh § 3/2022 - Beslut om avslag på ansökan om
parkeringstillstånd, KS 2021/689
2022-01-18, PRH § 52 /2021 Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/631
2022-02-01, Yttrande om bred och tung transport på Engelbrektsgatan, KS
2022/46
2022-02-03, Beslut - Avslag på ansökan om parkeringstillstånd, KS 2021/698
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/66
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/67
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/69
2022-02-07, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2022/68
HR- chef
2022-02-09, Avtal - Övergångsavtal från Visma Enterprise AB till Visma
Comenius AB, KS 2021/737
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Au §

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Delgivningar utan ärendenummer
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2022-01-18 §§ 1-2
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-12-20
Region Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-12-01
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Au §

Övriga frågor

Justerandes sign
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