Årsredovisning 2021

Vingåkers kommun

Innehåll
5		 Kommunstyrelsens ordförande
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
7

Översikt över verksamhetens utveckling

9

Den kommunala koncernen

13 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
21 Händelser av väsentlig betydelse
26 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
31 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
52 Balanskravsresultat
53 Väsentliga personalförhållanden
56 Förväntad utveckling
RÄKENSKAPER
60 Resultaträkning
61 Balansräkning
62 Kassaflödesanalys
63 Nothänvisningar
77 Driftredovisning
79 Investeringsredovisning
80 Ord och begrepp
82 Revisionsberättelse

3

INLEDNING

Kommunstyrelsens
ordförande
Så var ytterligare ett år förbi och det är dags att knyta
ihop säcken för år 2021. Att försöka sammanfatta ett års
händelser brukar till sist hamna i vad det står på sista
raden om budgeten, men jag tycker det bara är en del
av ett bokslut. Jag skulle vilja att vi talar mer om vad vi
gjort med pengarna vi haft än att fastna i diskussioner
om pengarna vi tycker saknas. Har vi använt våra skatte
medel ansvarsfullt, vad har de gett för utväxling för våra
medborgare och sist men inte minst, vad hade vi kunnat
göra annorlunda? Vi måste alltid vrida och vända på
frågan om effektivitet och ansvar för våra skattemedel
och se till att vi får ut det bästa från varje skattekrona.
Vi ser att även om vi har ett större positivt utfall än
beräknat har de stora nämnderna fortsatt stora utma
ningar med att hålla den budget de fått. Glädjande är det
att se att det inte är lika stort underskott som det varit
föregående år. Arbetet med att komma i ram jobbas det
med dagligen. Det är ett arbete som ibland inte ger utfall
direkt utan är ett arbete över tid, som även kanske inte
syns på grund av andra kostnader som vi inte rår över
eller visste om när budgeten togs. Där behövs det noga
analyser och prognoser inför framtiden. Vi vet att de
äldre åldersgrupperna ökar, det behöver vi möta upp. Vi
ser också att elevunderlaget och befolkningsprognoserna
ser ut att minska, men det är osäkra prognoser och vi vet
att det kan vända snabbt.
Vi har under året tagit flera strategiska beslut för
att möta framtiden, byggnationer av två nya förskolor,
nybyggnation av Marmorbyns skola, och detaljplanen
vid slottet väntar vi på att den ska kunna genomföras
likväl byggnation på Smeden. På så sätt kommer vi att
tillgodose både fler möjligheter för inflyttning och en
god tillgång av förskoleplatser och fräscha lokaler till
våra barn. Förstudien till ett sportcenter med badhus är
även i startgroparna. Badhuset kan ge inte bara våra barn
en fantastisk möjlighet till idrott och fritidsverksamhet
utan även höja vårt arbete med bra lokaler till våra
föreningar, som är en så viktig det av det ideella arbetet
för en attraktiv och meningsfull fritid. Vi fortsätter vårt
arbete med att göra Vingåkersbygden till en attraktiv
bygd som ger mersmak.

Som avslut kan jag inte annat än höja våra med
arbetare till skyarna, med ert engagemang och det otroligt
goda arbete ni gör för våra medborgare och i våra verk
samheter gör ni mig så otroligt stolt och ödmjukt tacksam
för att ni finns. Utan er skulle inte Vingåkersbygden vara
där vi är i dag.

Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Inledning
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens
utveckling
Koncernens ekonomi (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

15 920

– 11 166

– 10 560

– 55 835

– 4 701
550 475

(Vingåkers kommun, AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall AB)
Årets resultat
Verksamhets nettokostnader

602 509

612 150

584 727

623 043

1 209 378

1 150 475

1 116 754

1 048 297

887 521

193 969

167 240

146 278

153 089

209 878

1 015 408

983 235

970 476

895 209

677 644

16

15

13

15

24

79

81

83

81

72

Kommunens ekonomi (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Befolkning (antal invånare 31 dec)

9 063

9 144

9 111

9 136

9 180

Kommunalskatt (krona per intjänad hundralapp)

22,67

22,67

22,67

22,73

22,73

727

725

719

709

693

24 675

12 850

– 11 852

– 42 425

– 1 989

23 986

12 690

307

– 7 391

6 559

Nämnder och styrelser

– 6 721

– 11 769

– 19 112

– 3 790

– 11 950

Driftbudget totalt

18 475

12 850

– 19 610

– 50 390

– 16 914

Tillgångar
Eget kapital
Skulder och avsättningar
Soliditet (andel tillgångar finansierade med eget kapital)
Skuldsättningsgrad (skuldernas storlek i
förhållande till tillgångarna)

Personal (antal tillsvidareanställda 31 dec)
Resultat
Årets resultat
Årets balanskravsresultat (före avsättning till resultat
utjämningsreserv och eventuell öronmärkning)
Budgetavvikelse

Personalkostnader (lönekostnader och
personalomkostnadspålägg)

385 097

381 498

371 740

363 791

351 506

Verksamhetens nettokostnader

614 905

597 937

591 630

611 970

554 902

Skatter och generella statsbidrag

637 058

610 039

578 725

568 170

551 990

97

98

102

108

101

Verksamhetens nettokostnader i % av skatter och statsbidrag
Investeringar
Brutto

19 812

10 926

18 962

18 342

18 263

Netto

19 812

10 861

18 962

16 530

16 371

Tillgångar

358 831

325 937

329 555

347 668

371 792

Eget kapital

160 886

139 711

126 861

138 713

181 139

Skulder och avsättningar

197 945

186 227

202 694

208 954

190 654

45

43

38

40

49

41

43

49

49

36

Soliditet % (andel tillgångar finansierade med eget kapital)
Skuldsättningsgrad % (skuldernas storlek i
förhållande till tillgångarna)
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Liksom tidigare år ökade koncernens tillgångar till följd
av de senare årens större investeringar i bolagen. Inves
teringarna medförde även att koncernens skulder ökade
eftersom merparten av investeringarna har finansierats
med nya lån. Koncernens eget kapital ökade till följd
av det senaste årets positiva resultat i både kommunen
och bolagen. Koncernens resultat uppgick till 15,9 mkr.
Koncernens nyckeltal för skuldsättning och soliditet
förbättrades jämfört med tidigare år. Det berodde bland
annat på att resultatet var positivt och att fler inves
teringar kunde finansieras utan nya lån.
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Befolkningen i kommunen minskade med 81 perso
ner under året. Sedan 2017 har befolkningen minskat
med 117 personer.
Ökningen av personalkostnader mellan åren berodde
till största delen på årliga löneökningar. Löneökningen
hamnade totalt sett på drygt 2 procent.
Mer information om ekonomiska nyckeltal finns att
läsa i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekono
misk ställning.

Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kom
munens nämnd och förvaltningsorganisation och tre
kommunala bolag: AB Vingåkershem, Vingåkers Kom
munfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Vingåker samverkar med Katrineholms kommun genom
kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst

(VSR) och Viadidakt som är en gemensam nämnd för
vuxnas lärande, integration och arbetsmarknad.
Kommunen anlitar privata utförare främst för för
skole och skolverksamhet samt för placeringar inom
socialnämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och samhällsbyggnads
förvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Valberedning

Revision
Valnämnden

Samverkande organisationer

Helägda bolag

RARRehabilitera och Aktivera
med gemensamma Resurser

Taxe och avgiftsnämnden

Vingåker vatten och avfall AB

Vårdförbundet Sörmland

Överförmyndarnämnden

AB Vingåkershem

Västra Sörmlands räddningstjänst

Patientnämnden

Vingåkers kommunfastigheter AB

NSVNämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård

Viadidaktnämnden

Vingåkers kraft AB

Den kommunala koncernen
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Nämnder

Verksamhet

Privata utförare
(köp över 1,0 mkr)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings
organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono
miska ställning samt för kommunens arbetsgivarpolitik. Kommun
styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter.

Barn och utbildnings

Barn och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter

• Föräldrakooperativet Troll

nämnden

inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt inom

kojan ekonomisk förening

förskoleverksamhet och fritidsverksamhet, enligt skollagen och

• Österåkersbygdens friskole

skolförordningen. Nämnden ansvarar också för grund och gym
nasiesärskolan och den kommunala kulturskolan.
Samhällsbyggnads

Samhällsbyggnadsnämnden sköter kommunens uppgifter inom

nämnden

miljö och hälsoskydd och byggnadsverksamhet samt den pröv

förening
• Kunskapsskolan i Sverige AB

ning och tillsyn som kommunen ansvarar för enligt bland annat
plan och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och
tobakslagen.
Kultur och fritids

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur

nämnden

och fritidsverksamheten genom ett nära samarbete med de för
eningar och organisationer som verkar i kommunen. En av nämn
dens viktigaste uppgifter är att främja en aktiv landsbygd med ett
rikt kultur och fritidsliv.

Socialnämnden

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom social
tjänsten. Nämnden leder också den kommunala hälso och sjuk

• Rudolf Steinerstiftelsen för
Läkepedagogik

vården och omsorgen. I socialnämndens uppgifter ingår även

• Humana Assistans AB

färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskilda lagar, kommunens

• AB Cirrusgården Västra

uppgifter enligt alkohollagen (förutom de delar som gäller folköl)

• ENKV Assistans AB

och kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.

• Nanolfsvillan AB
• Tjust Behandlingsfamiljer AB
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Händelser under året
Sedan halvårsskiftet 2021, då den förra förvaltnings
chefen avslutade sin anställning, har kultur och sam
hällsbyggnadsförvaltningen två förvaltningschefer, en
för kultur och fritid och en för samhällsbyggnad. Det är
en tillfällig lösning som gäller under hela 2022 och som
ska omprövas och utvärderas efter valet i september.
Bolag

Verksamhet

Ägarförhållande

AB Vingåkershem

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppdrag att inom

Kommunen äger 100 %.

Vingåkers kommun köpa, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja
fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och tillhörande
gemensamma faciliteter, inklusive lokaler om lokalerna utgör en
mindre del av fastigheterna, används för kommunal verksamhet
eller är kommersiella lokaler som tydligt hör ihop med den övriga
verksamheten. Bolaget ansvarar också för köp av enskilda fastig
heter som inte främst är avsedda för bostadsändamål.
Vingåkers Kommun

Bolaget är ett fastighetsföretag med uppdrag att inom Vingåkers

fastigheter AB

kommun köpa, sälja, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller

Kommunen äger 100 %.

tomträtter för kommunal verksamhet och industriändamål med
tillhörande verksamhet. Bolaget ansvarar också för att utveckla
energiförsörjning inom sitt verksamhetsområde.
Vingåkers Kraft AB

Bolaget ska producera och sälja energi och bedriva tillhörande

Vingåkers Kommunfastigheter

verksamhet.

AB äger 100 %.

Vingåker Vatten och

Bolagets uppdrag är att äga Vingåkers kommuns vatten och

Kommunen äger 100 %.

Avfall AB

avloppsanläggningar och avfallsanläggningar. Verksamheten ska
bedrivas för ägaren.

Sörmland Vatten och

Bolagets uppgift är att, för de kommuner eller kommunala företag

1/3 ägs av Vingåker Vatten och

Avfall AB

som äger bolaget, ansvara för vatten och avfallsverksamhet enligt

Avfall AB, 1/3 av Flen Vatten och

lagar och myndighetskrav. Bolaget ansvarar för produktion och distri

Avfall AB och 1/3 av Katrineholm

bution av renvatten, avledning och rening av avloppsvatten, åtagand Vatten och Avfall AB.
en avseende hushållsavfall och annat avfall, drift och underhåll av
ägarnas fastigheter och anläggningar för va och avfall, administration
och ekonomi, marknadsföring och kundtjänst samt fakturerings och
kravärenden. Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompe
tens inom va och avfallshantering samt på begäran medverka vid
kommunens fysiska planering inom va och avfall.

Den kommunala koncernen
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Kommunalförbund

Verksamhet

Ägarförhållande

Kommunalförbundet

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och

Andelar 2021: Vingåker 20,80 %

Västra Sörmlands

verkställande organ. Direktionens uppgift är att vara förbunds

och Katrineholm 79,20 %.

Räddningstjänst

medlemmarnas räddningsnämnd och ansvara för de uppgifter
inom räddningstjänsten som enligt lag ska fullgöras av den kom
munala nämnden inom räddningstjänsten. Direktionen ansvarar
även för de uppgifter som kommunen har enligt lagen om brand
farliga och explosiva varor.

Gemensamma

Verksamhet

Ägarförhållande

Katrineholms och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd

Andelar 2021: Vingåker 20,80 %

nämnder
Viadidaktnämnden

för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Den gemensamma nämn och Katrineholm 79,20 %.
den har ansvar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande
och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, utbildning i
svenska för invandrare, utbildning i samhällsorientering för invand
rare, lokala lärcentra (lokaler med kommunikationsmöjligheter),
yrkeshögskole, högskole och universitetsutbildningar, validering
samt utvecklingsinsatser för personer som står utanför arbetsmark
nad och utbildning. Katrineholm är värdkommun och den gemen
samma nämnden ingår i Katrineholms kommuns organisation.

Övriga organisationer med kommunalt ägarintresse
Överförmyndar

Tillsammans med Flens och Gnesta kommuner. Flen är värdkommun.

nämnden
Vårdförbundet

Tillsammans med Flens, Eskilstuna, Katrineholms och Strängnäs

Sörmland

kommuner.

Övriga

Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, Fin
sam Sörmland (före detta RAR) samt har andelar i Kommentus
gruppen AB och Inera AB.

Mandatfördelning i Vingåkers kommun efter valet 2018
(%)
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknade i bör
jan av 2022 (cirkulär 22:06) med en starkare utveckling
av skatteunderlaget 2021–2023, men svagare 2024–
2025, än vad de gjorde under hösten 2021. Sammantaget
innebär det en högre slutnivå 2025. Konjunkturutveck
lingen är starkare än vad den tidigare förväntades vara.
I Sverige ser SKR inte att inflationen leder till några
större problem, bortsett från höga energipriser. Den
ekonomiska politiken behöver bli mindre expansiv allt
eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Det är ett
normalt penningpolitiskt handlande. Trots vissa negativa
effekter av höga energipriser och högre räntor, framför
allt i USA, är den globala utvecklingen stark framöver
och återhämtningen fortgår. Sysselsättningsgraden fort
sätter att öka, och det gör även arbetsutbudet. Framöver
förutspår SKR en normalisering även på arbetsmarkna
den efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar
2022–2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökade
kraftigt förra året och fortsätter öka i år. Det var en
kraftig återhämtning efter ett svagare 2020. När takten
i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten
i skatteunderlaget. En starkt ökande lönesumma är den
viktigaste förklaringen till att SKR räknar med en stark
ökning av skatteunderlaget de kommande åren.
Rysslands invasion av Ukraina kommer att få konse
kvenser för både verksamhet och ekonomi framöver. I
nuläget är 1,7 miljoner människor på flykt, men så många
som 5 miljoner människor förväntas lämna Ukraina.
Vidare har det säkerhetspolitiska läget i Sverige skärpts.
Kommunledningen följer utvecklingen och vidtar de
åtgärder som olika scenarion föranleder.
Det ekonomiska läget har varit ansträngt för kom
munens verksamheter de senaste åren. Några år utan
kompensation för ökade personalkostnader och andra
kostnadsökningar har inneburit att det har varit en utma
ning att hålla ekonomin i balans. I ett redan tufft läge kom
covid19pandemin i mars 2020 och ställde allt på ända.
Under drygt två års tid har kommunen behövt anpassa
sig till restriktioner och rekommendationer från Folk
hälsomyndigheten, regeringen och smittskyddsläkaren
för att försöka hålla samhällsviktiga verksamheter i gång.
Det mesta behövde ställas om. Det gällde all verksam
het, oavsett om den skedde i kommunal regi eller i de
kommunala bolagen. Mycket verksamhet pausades och

kommunen flyttade personal mellan verksamheterna
för att hantera den höga sjukfrånvaron som blev en
konsekvens av restriktionerna och karantänsreglerna.
Covid19pandemin är den största påfrestningen på
kommunen i modern tid. Nu har restriktionerna hävts
och det är dags att återgå till det nya normala.
Samtliga nämnder arbetar med åtgärdsplaner och
konsekvensbeskrivningar för en ekonomi i balans vid
planperiodens slut (år 2022). Barn och utbildnings
nämnden och socialnämnden har dock inte riktigt fått
resultat genom sina åtgärder utan kämpar fortfarande
med underskott.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 om ett
antal åtgärder för att underlätta för näringslivet i det
utsatta läget. Senare beslutade kommunfullmäktige att
åtgärderna skulle kvarstå under hela 2021. Åtgärderna
innebar bland annat att lokala leverantörer kunde ansöka
om längre betalningstider för fakturor från kommunen
och om att få snabbare betalt när de sålt något till kom
munen. Intresset för åtgärderna var dock marginellt,
endast ett fåtal lokala företag ansökte. Det kan betyda
att det lokala näringslivet trots allt klarade sig relativt
bra under pandemin.
Kommunen har arbetat aktivt med digitalisering och
hade därför goda möjligheter att ställa om till distans
arbete och digitala möten. Investeringar i digitalisering är
nödvändiga även framöver, eftersom pandemin medförde
att fler kommer att jobba på distans och välja digitala
möten. Kommunen arbetar med ett projekt för framtidens
arbetsplats. Under det kommande året testar kommunen
att ha ett satellitkontor i Örebro.
Under 2021 blev kommunens intäkter från skatter och
generella statsbidrag drygt 17 mkr högre än beräknat.
Merparten berodde på ett bättre utfall för den preliminära
slutavräkningen av skatteintäkter för 2021, vilket till stor
del förklaras av högre taxerade inkomster än vad SKR
tidigare prognostiserat. Vidare fick kommunen drygt
4 mkr i sjuklöneersättningar i samband med pandemin.
Tack vare dessa extra intäkter kunde kommunen redovisa
ett positivt resultat. Dock hänger de ekonomiska utma
ningarna för framför allt barn och utbildningsnämnden
och socialnämnden samman med andra faktorer som inte
förklaras av pandemin. Det betyder att det ekonomiska
läget framöver fortfarande är ansträngt.

Investeringar
Kommunkoncernens investeringsbehov är stort fram
över, samtidigt som utrymmet att ta nya lån är begränsat.
Det behöver, liksom tidigare år, diskuteras tillsammans
med de kommunala bolagen under vårens budgetprocess.
Kommunfullmäktige beslutade att ge i uppdrag till Ving
åkers Kommunfastigheter AB att bygga två nya förskolor.
En ska ersätta den bristfälliga Grändens förskola samt
Södergårdens förskola och en är en ny förskola i norra
centralorten. De nya förskolorna ger stordriftsfördelar
genom att fler förskoleavdelningar samlas på samma yta
i stället för i flera skilda lokaler. Kommunfullmäktige
beslutade även att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB
i uppdrag att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn
eftersom den äldre skolbyggnaden där har omfattande
brister. Byggprocesserna har försenats i avvaktan på nya
detaljplaner. Styrelsen i AB Vingåkershem beslutade
om, och fick kommunfullmäktiges godkännande för,
nybyggnation av bostadslägenheter i kvarteret Smeden.
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Befolkning
Befolkningsutvecklingen i kommunen är avgörande
för verksamheter och ekonomi. Under 2021 minskade
folkmängden i Vingåkers kommun med 81 personer,
från 9 144 till 9 063 invånare. Under året flyttade 553
personer till Vingåker och 617 personer från. Det gav ett
flyttningsunderskott på 46 personer. Antalet invandringar
(inflyttningar från utlandet, inklusive personer som får
uppehållstillstånd) uppgick till 30 och utvandringar till
12, vilket gav ett invandringsöverskott på 18 personer.
Under året var antalet personer som föddes 90 och antalet
personer som avled 127. Det gav ett födelseunderskott på
37 personer, samt en justeringspost på 2 personer enligt
Statistiska centralbyrån (SCB).
Befolkningen i Vingåkers kommun utifrån ålders
grupp per den 31 december visas i tabellen nedan. Vari
ation mellan årskullar och minskad dödlighet påverkar
befolkningstalet. Sedan 2017 är det främst den äldre
åldersgruppen, de som är över 71 år, som har föränd
rats. Antalet personer i den äldre gruppen har ökat från
1 512 personer 2017 till 1 656 personer 2021. År 2021
utgjorde de äldre 18,3 procent av kommunens totala
befolkning (16,5 procent 2017). Antalet barn i åldrarna
0–18 år var 1 972 år 2021, jämfört med 2 037 år 2017.
År 2021 utgjorde barnen 21,8 procent av kommunens
totala befolkning (22,2 procent 2017).

Befolkning, ålder

2021

2020

2019

2018

2017

0–6

671

702

694

727

682

7–9

330

302

308

306

312

10–12

302

312

296

314

332

13–15

314

335

363

355

375

16–18

355

372

355

357

336

19–24

518

550

550

551

574

25–30

590

606

595

586

582

31–40

890

851

821

805

811

41–50

1 003

1 022

1 036

1 067

1 099

51–55

577

590

603

618

620

56–60

630

619

616

591

603

61–65

611

605

591

604

636

66–70

616

644

681

674

706

71–75

655

698

703

707

670

76–80

521

466

441

424

375

80+

480

470

458

450

467

9 063

9 144

9 111

9 136

9 180

Totalt
(Källa: SCB:s statistik)

Den senaste statistiken från SCB visar anknytning till
arbetsmarknaden för personer som flyttade till respektive
från Vingåker under 2020. Arbetsmarknadsstatistik har

ofta en eftersläpning och kan ge en bild av hur befolk
ningsförändringar ser ut. Uppgifter för 2021 publiceras
senare under 2022. Därför gäller tabellen nedan 2020.

Flyttströmmar 2020 och anknytning till arbetsmarknad, antal

Flyttade till kommunen Flyttade från kommunen

Arbetslöshet

6

Arbetsmarknadspolitisk åtgärd

3

3
3

Studier

32

31

Sjukpension

14

14

Ålderspension

6

2

Vård av barn eller anhörig

4

9

Sjukpenning, rehabiliteringsersättning

4

2

Ekonomiskt bistånd

53

45

Ingen eller låg löneinkomst (november)

36

30

Övriga

12

32

Förvärvsarbetande

279

259

Ej 16–64 år

171

178

Totalt

619

608

(Källa: SCB:s registerbaserade aktivitetsstatistik (RAKS) 2020)

Tabellen visar att av de totalt 619 personer som flyttade
in var 279 förvärvsarbetande. I gruppen som flyttade ut
var det 259 av de totalt 608 som förvärvsarbetade. Antalet
personer med försörjning genom ekonomiskt bistånd
som flyttade till kommunen var 53 medan motsvarande

siffra för de som flyttade ut var 45. Vilka personer som
flyttar in och ut påverkar således kommunens skatte
intäkter och även kommunens kostnader för bland annat
ekonomiskt bistånd.
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Befolkningsstruktur
Åren framöver väntas det bli fler barn och elever och
fler äldre. Antalet invånare över 80 år väntas öka med 50
procent de kommande tio åren. Samtidigt väntas antalet
personer i arbetsför ålder, 19–64 år, minska. Det innebär
att färre personer ska försörja fler. Kommunen har sam
tidigt en hög arbetslöshet (se nedan). Ökat bostadsbyg
gande medför inflyttning, kanske främst av barnfamiljer.
Det ställer krav på verksamhet och ekonomi, och på att
kommunen och de kommunala bolagen har framför
hållning för att kunna planera och samordna resurserna
på ett effektivt sätt. Det är en utmaning i det ansträngda
ekonomiska läget som kommunen befinner sig i.

Arbetsmarknad
I slutet av 2021 saknade 383 personer i åldern 16–64 år
arbete. Det var 9,5 procent av den registrerade arbets
kraften i kommunen, att jämföra med rikets 7,2 procent.
År 2020 var arbetslösheten i Vingåkers kommun 10,2
procent, vilket innebär att arbetslösheten minskade
med 0,7 procentenheter 2021. Arbetslösheten varierade
mycket mellan olika grupper. Av ungdomar i åldern
18–24 år var 71 öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd i slutet av 2021. Det var en minskning
sedan 2020 då motsvarande antal var 81. Andelen
arbetslösa bland utrikes födda var betydligt högre än
bland inrikes födda. Även för utrikes födda sjönk dock
arbetslösheten under 2021. Förändringar i den nationella
arbetsmarknadspolitiken de senaste åren och den omfat
tande omstruktureringen av Arbetsförmedlingen innebar
osäkerhet, oro och svåra planeringsförutsättningar för
alla landets kommuner. Två tredjedelar av kommunerna
aviserade ökade försörjningsstödskostnader redan under
2019. Kostnadsökningen de senaste åren har varit tydlig
även i Vingåkers kommun även om kostnaderna sjönk
2021. De höga kostnaderna berodde bland annat på att
statliga åtgärder avslutats och att människor tvingats söka
ekonomiskt bistånd på grund av långa utredningstider
både hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Mark och bostäder
Förutsättningen för en god tillväxt i Vingåkersbygden är
planeringsarbetet som skapar möjligheter för attraktiva
boende och rekreationsmiljöer.
Intresset för att flytta till Vingåkersbygden fortsatte
att öka trots att invånarantalet minskade något. Flera
tomter såldes i Baggetorp, Marmorbyn och centralorten.
Bara några enstaka tomter finns kvar i Baggetorp och
Marmorbyn. Stigande huspriser och ett stort intresse för
lediga tomter kan vara ett resultat av småskalighetens
frammarsch, eftersom ökad digitalisering möjliggör att
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arbeta på distans och bosätta sig i naturskön miljö. Under
året beviljades 28 bygglov för nybyggnation av perma
nentboende och fritidshus. Det medför nya bostäder i
kommunen och fler medborgare till Vingåkersbygden.
Exploatering och tomtförsäljningar i Baggetorp
är positivt för inflyttningen. Det ställer krav på infra
struktur, men medför samtidigt ökade skatteintäkter
och generella statsbidrag till kommunen. En utmaning
för kommunen är att säkerställa utbud och tillgång till
kommunal service.
AB Vingåkershem arbetar löpande med att hitta fler
lösningar för nybyggnation av lägenheter och bostäder
i attraktiva lägen i enlighet med kommunens bostads
försörjningsplan. Nybyggnation av åtta lägenheter i
Högsjö färdigställdes 2021. Under 2022 kommer bolaget
att påbörja nybyggnation av lägenhetshus i kvarteret
Smeden. Under 2021 hade bolaget en genomsnittlig
vakansgrad på 3 procent av lägenheterna. Samtidigt
fanns 296 personer/familjer i AB Vingåkershems
bostadskö, jämfört med 222 personer/familjer 2020.

Vård och omsorg
Antalet kommuninvånare över 80 år väntas öka med
50 procent de kommande tio åren. Det får till följd att
behovet av äldreomsorg, såväl särskilt boende som hem
tjänst, färdtjänst, hemsjukvård, dagvård och korttidsvård,
väntas öka med lika mycket. Behovet av insatser för
funktionshindrade kommer också att öka, men betydligt
långsammare.
Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller
att bemanna verksamheterna. Bristen på vårdpersonal
är inte enbart lokal och nationell, utan en utmaning i
hela Europa.

Individ- och familjeomsorg
År 2021 var ett år med väldigt många insatser i form
av omhändertaganden av barn och unga som krävde
externa placeringar både på låsbara HVBhem (hem för
vård och boende) och i ett stort antal familjehem. Oros
anmälningar för barn har i flera år ökat såväl nationellt
som i Vingåker. Det kräver mer personalresurser och
innebär ökade kostnader för insatser. Utvecklingen av
försörjningsstöd, missbruksvård och integration är starkt
beroende av omvärlden, lagar och statliga myndigheters
förhållningssätt och är därför mycket svår att förutspå.
Jämfört med år 2020 minskade utbetalningarna av eko
nomiskt bistånd med 14 procent.

Barnomsorg och utbildning
Antalet barn i förskolan har stadigt ökat mellan åren
2015 och 2020. Under läsåret 20/21 var färre barn än
förväntat inskrivna i förskolan. Planerade inskolningar
av nya barn sköts upp på grund av pandemin. En ökning
väntas när läget återgår till det normala. Barnantalet bru
kar också öka under våren. Prognosen framåt pekar på
en fortsatt ökning och behov av fler förskoleavdelningar.
Kommunfullmäktige beslutade om en ny förskola på
Gränden för att ersätta den befintliga som är i dåligt skick
samt en helt ny förskola i norra centralorten. Antalet
elever som valt friskolor eller skolor i andra kommuner
har tidigare ökat, men minskat de senaste åren. Antalet
elever i gymnasieskolan har ökat sedan läsåret 18/19,
men minskar detta läsår. Kommunen behöver fortsätta
att jobba aktivt med att behålla kommunens barn och
unga i kommunens egen regi.

Behörigheten bland personalen ökade något i
verksamheterna inom barn och utbildningsnämnden.
Svårigheter med att rekrytera behörig personal fanns
för vissa skolämnen och till vissa enheter. När det gäller
förskolan är målet att ha två förskollärare per avdelning
som ansvarar för verksamheten och har det pedagogiska
ansvaret, vilket motsvarar 51 i dagsläget. Av dessa är 34
utbildade förskollärare, vilket motsvarar 66,7 procent.
Inom grundskolan är målet att samtliga lärare ska vara
behöriga. Kommunen har en behörighetsgrad på 78,2
procent om man med behöriga lärare menar lärare med
lärarlegitimation och därmed en pedagogisk utbildning
i minst ett ämne. Det förekommer att legitimerade lärare
undervisar i ämnen de inte har studerat. Svårigheter finns
att rekrytera behörig personal till alla tjänster, vilket inte
är unikt för Vingåker. Tillgången till behöriga pedagoger
på arbetsmarknaden är begränsad och därför är det viktigt
för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk

Orsak

Påverkan

Hantering

Omvärldsrisker
Ökad försörjningskvot.

Åldrande befolkning och mins Ökat tryck på omsorgsverk

Nya arbetssätt. Användning av

kad andel förvärvsarbetande.

samheten.

ny teknik. Ökad samverkan.

Stor sjukfrånvaro.

Epidemi- eller pandemiutbrott.

Personalbrist.

Plan för hantering av epidemi

Långvarigt bortfall av el,

Tekniska fel. Naturkatastrof.

Trygghetslarm slås ut. Tillag

Tillgång till reservkraft. Konti

ning av mat. Itsystem slås ut.

nuitetshanteringsplaner.

eller pandemi.
värme, vatten eller telefoni.

Uppvärmning slås ut.
Verksamhetsrisker
Personalbrist.

Hög personalomsättning.

Försämrat verksamhetsresultat.


Arbeta för att vara en attraktiv

Svårt att rekrytera. Sjukskriv

Försämrad kvalitet på verksam

arbetsgivare. Arbetsmiljö

ningar.

heten. Hög arbetsbelastning för

arbete.

befintlig personal.
Kompetensbrist.
Lokalbrist.

Brist på utbildad personal.

Sämre kvalitet på kommunens Kommungemensamt rekryte
verksamheter.

ringsarbete.

Byggande av verksamhets

Trygghetskänslan kan komma

Samverkan kring lokalförsörj

lokaler sker inte i samma takt

att bli sämre eftersom möjlig

ningsfrågor.

som barn och elevökningen.

het till lugn och ro minskar.
Möjligen lägre måluppfyllelse
eftersom pedagogisk verk
samhet kräver visst utrymme.
Försämrad arbetsmiljö.

Finansiella risker
Finansieringsrisk.

Svårigheter att ta lån eller lån

Hög kostnad för upplåning.

till hög kostnad.
Ränterisk.

Kostnaden för räntebärande

Reglering av räntebindningstid.
Sprida förfallodagar.

Högre räntekostnader.

Reglera strukturen på ränte

skulder ändras i en ofördel

ändringstillfällen. Använda fast

aktig riktning vid en förändring

eller rörlig ränta.

av marknadsräntan.
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Kommentarer

Omvärldsrisker
Medellivslängden i Sverige blir allt högre och andelen
förvärvsarbetande minskar. Det innebär att försörjnings
kvoten ökar, det vill säga att varje förvärvsarbetare måste
försörja fler icke förvärvsarbetande. Det ställer krav på
effektiviseringar inom kommunen för att kunna fortsätta
hålla en hög standard på den kommunala servicen. Störst
påverkan har det på vård och omsorgsverksamheten.
El, värme, vatten och telefoni är samhällsviktiga funk
tioner och långvarigt bortfall ställer krav på kommunen.
Bland annat kan trygghetslarm slås ut, vilket skapar
otrygghet för brukare och anhöriga. Tillagning av mat till
äldreboende, hemtjänst, skolor och förskolor blir också
ett problem liksom uppvärmning av verksamheternas
lokaler. Elbortfall kan medföra att viktiga itsystem
inte kan användas. Med användning av reservkraft kan
de allvarligaste konsekvenserna av elbortfall reduceras.
Under 2021 har ett nytt reservkraftaggregat installerats
vid Humlegården och Ekgården. Det möjliggör även att
hemtjänstens elbilar kan laddas vid elavbrott.
Ett epidemi eller pandemiutbrott kan leda till personal
brist i hela den kommunala verksamheten. När personal
bristen når sin kulmen finns risk för en frånvaro bland
personalen på upp till 50 procent. Kommunen har en
nyckelroll i krishanteringssystemet. Vid en omfattande
epidemi eller pandemi ställs särskilda krav på en sam
ordnad kommunal krisledning. Under slutet av 2021 och
inledningen av 2022 hade kommunen den högsta sjuk
frånvaron på många år i samband med att covid19pan
demin nådde rekordnivåer för antalet smittade, personer
i karantän samt personer som var hemma för vård av
barn. Omfördelning av personal mellan kommunens
förvaltningar underlättade bemanningen i de mest sår
bara verksamheterna.
Gällande krishanteringsförmåga ska det inom verk
samhetsansvar och det geografiska ansvarsområdet
finnas en god förmåga att vid allvarliga störningar leda
den egna verksamheten, fatta beslut inom det egna verk
samhets eller ansvarsområdet, sprida snabb, korrekt och
tillförlitlig information till allmänheten och media samt
vid behov kunna samordna med andra ansvariga aktörer
och deras åtgärder.

Verksamhetsrisker
Gällande kompetensförsörjningen ser Vingåkers
kommun flera utmaningar på både lång och kort sikt.
Kompetensbehovet inom både vård och omsorg samt
skolans område är stort. Här är utmaningarna särskilt
stora. Befolkningen blir allt äldre samtidigt som andelen
personer i arbetsför ålder minskar. Även antalet barn
och elever ökar och behovet av att anställa förskollärare
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och lärare kommer fortsätta att vara högt, samtidigt som
Skolverkets prognoser slår fast att det kommer att saknas
cirka 45 000 lärare och förskollärare om 15 år. Att locka
personer med rätt kompetens att arbeta i Vingåkers kom
mun kommer därför att vara en avgörande fråga fram
över. Det handlar också om att behålla befintlig personal.
Kommunen behöver fortsätta att arbeta med kommunen
som attraktiv arbetsgivare och framtidens arbetsplats.
Verksamhetslokalerna har i takt med det ökade
antalet barn och elever blivit för trånga på några håll i
kommunen och det finns brister som behöver åtgärdas
ur arbetsmiljö och brandsäkerhetssynpunkt. Kommun
fullmäktige beslutade om en ny förskola i norra central
orten. Sedan tidigare fanns beslut om en ny förskola på
Gränden samt en ny skolbyggnad i Marmorbyn. Trånga
lokaler kan medföra att trygghetskänslan och arbets
miljön för både barn, elever och personal försämras, men
också försämrad måluppfyllelse. En gemensam lokal
försörjningsplan finns och den ska uppdateras årligen
i samband med budgetarbetet. För att kunna tillgodose
behovet av verksamhetslokaler krävs samverkan kring
lokalförsörjningsfrågor i alla delar av kommunen och
fastighetsbolagen.

Finansiella risker
Kommunkoncernens upplåningsbehov är stort fram
över utifrån de investeringar som behöver göras. En
hög upplåning medför hög ränterisk vid en eventuell
räntehöjning. Ränterisker beror främst på löptids och
räntebindningsstrukturen. En stor andel lån med rörlig
ränta medför en risk för ökade räntekostnader, men också
en möjlighet till låga kostnader.
Liksom många andra kommuner har Vingåker gått i
borgen för de kommunägda bolagens lån. Även borgens
åtaganden gentemot föreningar förekommer. Det inne
bär att kommuninvånarna har en förpliktelse gentemot
långivarna, det vill säga banker och kreditinstitut. Ett

Borgensförbindelser, tkr

borgensåtagande innebär alltid en viss risk, men risken
anses inte vara särskilt stor i dagsläget. Den risk som kan
finnas är kopplad till kommunens borgen till föreningar.
Kommunens finanspolicy ställer krav på kreditprövning
innan kommunen ger en förnyad eller utökad borgen till
en förening. En förenings begäran om kommunal borgen
ska alltid innehålla föreningens senaste årsbokslut och
en budget för kommande år, inklusive de åtgärder som
föreningen behöver låna till och söker kommunal borgen
för. Kommunen kräver även att de lån som föreningen
tar ska ha en årlig amorteringsplan. En ekonomisk
bedömning av föreningen görs innan fullmäktige beslutar
i ärendet.

2021

2020

Förändring
14 316

AB Vingåkershem

167 804

153 488

Vingåkers Kommunfastigheter AB

444 813

452 255

-7 442

Vingåker Vatten och Avfall AB

145 700

131 700

14 000

812

840

-28

Vingåkers Ryttarförening

2 373

2 600

-227

Båsenberga Slalomklubb

1 830

2 014

-184

255

270

-15

0

0

0

Vingåkers Volleybollklubb

0

0

0

Hjälmarens Vattenförbund

750

0

750

Vingåkers Tennisklubb

Vingåkers Orienteringsklubb
Vingåkers Folkpark

AB Balken
Förlustansvar egnahem
Summa

Vid årets slut uppgick kommunens totala borgens
förbindelser till 764,4 mkr. Summan avser använd borgen
per den 31 december 2021. Jämfört med 2020 var det en
ökning med 21,2 mkr.
Borgensåtagandet för de kommunala bolagen ökade
med knappt 21 mkr under 2021. Ökningen hängde till
stor del samman med AB Vingåkershems ökade upp
låning i samband med att lägenhetshus i Högsjö bygg
des. Även upplåning i Vingåker Vatten och Avfall AB i
samband med att en ny ÅVC byggdes samt överförings
ledningar till det nya vaområdet i Ålsäter påverkade
borgensåtagandet.
Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att gå i
borgen för kommunens andel av Hjälmarens Vatten
förbunds upplåning i samband med investeringar i nya
dammar vid Hyndevad. Totalt uppgår lånet till 30 mkr.
Liknande borgensbeslut fattades av Arboga, Örebro,
Eskilstuna och Katrineholms kommuner som också
är medlemmar i vattenförbundet. Totalt uppgår Ving
åkers borgensåtagande för Hjälmarens Vattenförbund
till 3,1 mkr, men vid årets slut hade endast en mindre

0

0

0

19

21

-2

764 356

743 188

21 168

del av upplåningen genomförts. Resterande upplåning
genomförs i början av 2022. Andelen av det totala
borgensbeloppet motsvaras av kommunernas andelstal.
Borgensåtagandena minskade i övrigt genom årliga
amorteringar. Främst syns det för Vingåkers Kommun
fastigheter AB som under 2021 inte hade några större
investeringar som krävde finansiering genom nya lån.
Vingåkers kommun hade 2021 ett borgensåtagande
på 84 338 kronor per invånare (81 276 kronor år 2020).

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett omfattande pensions
åtagande. Enbart kommunens totala pensionsförplik
telser uppgick vid årets slut till 245,5 mkr. Sedan 1998
redovisas pensionsförpliktelsen enligt den så kallade
blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse.
Merparten av kommunens pensionsåtaganden finns
i ansvarsförbindelsen som vid årets slut uppgick till
157,4 mkr.
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Kommunens kostnader för pensioner ökar i takt
med att fler personer går i pension. För att begränsa
pensionskostnadsutvecklingen i framtiden beslutade
kommunfullmäktige 2018 att lösa in en del av kom
munens ansvarsförbindelse. Totalt betalade kommunen
in knappt 32 mkr som ett engångsbelopp i en så kallad
smart utbetalning till Skandia. En smart utbetalning är ett
sätt att som arbetsgivare försäkra de framtida pensions
utbetalningarna för intjänad pensionsrätt. Inlösen

beloppet avsåg hela ansvarsförbindelsen för de av kom
munens anställda som är födda 1954–1960. Effekten blev
att ansvarsförbindelsen sjönk med samma belopp och
att kommunens framtida kostnader för pensioner ökar
långsammare än de hade gjort annars. Tabellen nedan
visar kommunens totala pensionsförpliktelser och den
smarta utbetalningen redovisas som en pensionsförplik
telse tryggad i pensionsförsäkring. Aktualiseringsgraden
i beräkningarna från KPA är 99 procent.

Pensionsförpliktelse, tkr
Total pensionsförpliktelse i BR
varav avsättning inklusive särskild löneskatt
varav ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsstiftelse

2021

2020

175 344

175 797

17 946

13 441

157 398

162 356

70 148

63 438

0

0

245 492

239 235

2021

2020

48 988

43 939

2 577

831

Totalt kapital, pensionsstiftelse

0

0

Finansiella placeringar

0

0

48 988

43 939

Summa pensionsförpliktelse

Förvaltade pensionsmedel, tkr
Totalt pensionsförsäkringskapital
varav överskottsmedel

Summa förvaltade pensionsmedel

Finansiering

2021

2020

196 505

195 295

Konsolideringsgrad**, %

20

18

Aktualiseringsgrad***, %

99

99

Återlånade medel*, tkr

* Återlånade medel är skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel.
** Konsolideringsgraden är andelen pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring eller egna förvaltade
pensionsmedel.
*** En hög aktualiseringsgrad innebär att skulden och prognosen för kommande utbetalningar i ansvarsförbindelsen är stabil
och inte riskerar att ändras allt för mycket när nya personer går i pension. Aktualisering innebär att man har utrett anställnings
historik.
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Händelser av väsentlig betydelse
Kriget i Ukraina
Den 24 februari 2022 inleddes ett nytt och mörkt kapi
tel i Europas historia. Rysslands invasion och väpnade
angrepp mot Ukraina hotar internationell fred och
säkerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot
den europeiska säkerhetsordningen. Det kommer att få
konsekvenser på många sätt. Hur det kommer att påverka
Vingåkers kommun är svårt att förutse. Kommun
ledningen bevakar löpande händelseutvecklingen och
vidtar de åtgärder som olika scenarier föranleder.

Covid-19-pandemin
Den största händelsen som påverkade kommunkoncer
nens verksamheter var pandemin. Nämnderna och de
kommunala bolagen påverkades olika mycket. Vissa
verksamheter fick ett ökat tryck samtidigt som efter
frågan minskade inom andra.
Periodvis var frånvaron hög både bland personal och
bland barn och elever i verksamheterna. Vid årsskiftet
och början av 2022 var sjukfrånvaron rekordhög, vilket
tillsammans med frånvaro på grund av vård av barn
och karantän innebar ett hårt tryck på en redan belastad
verksamhet.
Kommunen och de kommunala bolagen ställde vid
pandemins början om till digitala möten och merparten
av kommunkoncernens administrativa personal har
arbetat på distans under nästan två års tid. Nya digitala
arbetssätt utvecklades på grund av pandemin. För att
kunna följa rekommendationerna i så stor utsträckning
som möjligt utarbetades nya rutiner gällande hygien
och avstånd.
Högstadieskolan hade distansundervisning med två
årskurser och undervisning på plats i skolan med en
årskurs efter ett rullande schema under vårterminen
2021. Det finns en oro för hur det påverkade elevernas
lärande. Även under höstterminen 2021 och början av
vårterminen 2022 genomfördes distansutbildning i vissa
klasser och för vissa skolenheter efter samråd med regi
onens smittskyddsläkare.
Inom förskolan vädjade kommunen periodvis om att
15timmarsbarnen skulle hållas hemma för att frisk
personal skulle räcka till. Den höga frånvaron för ordi
narie personal försämrade verksamheten, arbetsmiljön

och arbetsbelastningen för personalen som var på plats.
Den tillfälliga smittskyddslagen medförde inte någon
utökad arbetsinsats eftersom all tillsyn utifrån lagen
baserades på händelsestyrd tillsyn och kunde hanteras
inom ramen för ordinarie planerad livsmedelstillsyn.
Ur ett ekonomiskt perspektiv innebar pandemin ökade
kostnader för skyddsmaterial och högre vikariekostnader
till följd av ordinarie personals frånvaro. För de verk
samheter som behövde hålla stängt medförde den också
lägre intäkter. Det gällde främst verksamheterna inom
kultur och fritidsnämndens område: badhuset, biblio
teket, fritidsgården och Säfstaholms slott. Biblioteket var
öppet för avhämtning av böcker och genomförde flera
digitala evenemang.
Pandemin innebar också en del extra administration
i form av att besvara granskningar, enkäter och olika
myndigheters tillsyn.
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De kommunala bolagen bedömer att pandemins
påverkan på bolagens verksamheter framöver är margi
nell. En viss påverkan vid anlitande av entreprenörer är
att de har mycket att göra och att det är svårt att få tag
på material. I lokalvården infördes en viss ändring av
rutiner med anledning av pandemin.
Det som med säkerhet kan sägas är att pandemin är
den största påfrestningen på kommunkoncernens verk
samheter i modern tid.

Översvämning
I slutet av maj kom det stora mängder regn. Regnet
orsakade översvämningar på flera ställen i kommunen
och Vingåkersån riskerade att svämma över. Kommunen
aktiverade sin krisledningsstab och tog dessutom stöd
från andra nyckelpersoner och konsulter, bland annat
från Statens geotekniska institut. Översvämningarna
innebar några hektiska dagar för att minimera skadorna
som drabbade lantbrukare och fastighetsägare runt om
i kommunen. Trots all misär och förstörelse fanns det
något fint i det samarbete som uppstod när många aktörer
tillsammans slet för att skydda samhället. I samband
med rasrisken utmed Vingåkersån fick lokalerna vid
Åbrogården tillfälligt utrymmas och verksamheterna
evakueras till andra lokaler.
Den oförutsedda händelsen kostade kommunen cirka
1 mkr, men gav också viktiga kunskaper inför framtiden.
Sårbara dagvattenpunkter kartlades tillsammans med
Sörmland Vatten och Avfall AB och ett antal åtgärder
såsom dikning, spolning av vaanläggningar och service
av pumpar genomfördes. Utifrån erfarenheterna togs
även en plan för mat till personal med flera vid extrema
händelser fram, vilken senare fick testas vid en stor brand
på Sävstaholms gård.
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Under sommaren påbörjades arbetet med stabiliserings
åtgärder utmed ån. Ett antal försäkringsärenden från
drabbade fastighetsägare hanteras av kommunkoncernens
försäkringsbolag. Ansvarsfrågan för det inträffade ska
utredas.

Större investeringar
Som nämndes ovan nystartades investeringsprojektet att
stabilisera Vingåkersån. Kommunfullmäktige beslutade i
juni att genomföra investeringen och beviljade 17,5 mkr
i investeringsbudget. Läget blev än mer akut i samband
med översvämningen och arbetet intensifierades under
sommaren. Ansökan om statligt bidrag från Myndigheten
för skydd och beredskap lämnades in och stabiliserings
arbetet påbörjades.
Till kommunens små medborgares glädje fortsatte
satsningen på att rusta upp badplatser och lekplatser
i kommunen. Upprustningen av badplatserna innebar
nya bryggor i Baggetorp, Marmorbyn och Österåker.
Nya lekplatser byggdes i Högsjö, i Marmorbyn och på
Östergårdsgatan.
Kommunfullmäktige beslutade om att en ny förskola
på Gränden, en ny skolbyggnad i Marmorbyn och en ny
förskola i norra centralorten ska byggas av Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Arbetet med detaljplaner pågår
fortfarande, vilket försenade byggstarten för några av
projekten.

Arbetet med att bygga den nya återvinningscentralen
(ÅVC) pågick under året. Anläggningens konstruktion
optimerar markanvändningen och ger värdefulla ytor
som är skyddade under insamlingsrampen. Den nya
ÅVC:n kommer att ge en standardhöjning för kommu
nens invånare och för medarbetarna på Vingåker Vatten
och Avfall AB. Anläggningen planeras att tas i drift under
första kvartalet 2022. Anläggningen har slutbesiktigats
och vissa synpunkter behöver åtgärdas tillsammans med
entreprenören. Kommunens medfinansiering av ÅVC:n
uppgick till 11,1 mkr.
Biblioteket genomgick en omfattande renovering och
ombyggnation. Fastigheten fick även en ny utvändig
fasad.
Vingåkers Kommunfastigheter AB arbetade tillsam
mans med kommunens krisledningsgrupp för bättre
krishantering i kommunen. Ett nytt reservkraftverk
byggdes för att säkerställa eltillförseln för Humlegården
och Ekgården. Det togs i drift i december 2021 och
medförde även att hemtjänstens elbilar kan laddas under
större strömavbrott.
Vid Sävstaskolan genomfördes ett större ventila
tionsarbete. I samband med arbetet skedde en övergång
från fyra ventilationsaggregat till ett med effektiv åter
vinning. Det medförde en bättre arbetsmiljö för elever
och personal. I samband med ventilationsarbetet fick
skolan också ett nytt tak.
Arbetet med att ansluta Ålsäters fritidsområde, med
cirka 100 fastigheter, till allmänna vattentjänster, kom
munalt vatten och avlopp pågår. Projektet löper enligt
tidplan och planen är att fastigheterna ska kunna anslutas
innan sommaren 2022.

Arbetet med sluttäckning av deponin fortsatte. En
revidering av tidplanen för sluttäckningen har kommu
nicerats med länsstyrelsen och enligt kompletterings
anmälan till länsstyrelsen ska deponin vara sluttäckt
2025, det vill säga inom fyra år. I samband med bokslutet
2021 redovisades från projektet att intäkter bedöms
fortsätta att inkomma i ytterligare cirka 1,5–2 år. Avsätt
ningen bedöms öka till närmare 39 mkr till 2025. Under
de återstående fyra åren bedöms kostnaderna uppgå till
cirka 34,3 mkr avseende själva sluttäckningen.

Landsbygdsutveckling och
bostadsbyggande
Intresset för att flytta till Vingåkersbygden fortsatte att
öka. Flera tomter såldes i Baggetorp, Marmorbyn och
centralorten. Bara några enstaka lediga tomter finns kvar
i Marmorbyn och Baggetorp. Även en etableringstomt i
Breneområdet såldes och flera intressenter var i kontakt
med kommunen.
Kommunen stöttade de lokala initiativen för ökat
bostadsbyggande. Både Lindberga by i Österåker och
Kreativa Läppe beviljades externt ekonomiskt stöd. Båda
föreningarna planerar för såväl byahus som bostäder.
En virtuell modell av centrala Vingåker togs fram
som stöd för arbetet med centrumutvecklingen. Projektet
delfinansierades av Region Sörmland och kommer att
vara ett viktigt verktyg i dialogen med medborgare och
näringsidkare samt ett stöd i det interna utvecklings
arbetet.

Händelser av väsentlig betydelse
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Kommunen sökte och fick beviljat projektet Digitalt,
socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling. Det
är ett Vinnovaprojekt inom programmet för utmanings
driven innovation steg 2 och har en projektbudget på
17 mkr, varav 13 mkr är externa medel som kommunen
får. Projektets inriktning är äldreomsorg.

Detaljplaner
Detaljplanerna i tätorten kartlagdes. Många planer är
förlegade och behöver uppdateras innan exploaterings
projekt kan påbörjas. Detaljplanen i Östra Hagnäset
(Viala) genomgick samhällsbyggnadsnämndens antag
ningsprocess. Planen överprövades av länsstyrelsen och
beräknas vinna laga kraft under våren 2022. Slottsplanen
granskades och inför antagandet behöver stabiliserings
åtgärder av Vingåkersån tydliggöras och målarmusslans
utbredning undersökas. Detaljplanen för Vannala Gärde
återupptogs för att möjliggöra nybyggnation av Grändens
förskola. Eftersom planens placering är i ett område med
översvämningsrisk behöver planens dagvattenhantering
tydliggöras innan den kan antas.

Barn, unga och äldre
För tredje året i rad höjdes betygsresultaten för årskurs
9. Det var en effekt av ett strukturerat arbete inom barn
och utbildningsförvaltningen för att höja kvaliteten i
undervisningen. Samarbetet med Skolverket, Samverkan
för bästa skola, avslutades i och med slutrapporten den
31 augusti 2021. En överenskommelse att ingå i en ny
treårig samverkansperiod med Skolverket nåddes. För
skolorna, Sävstaskolan och Högsjö skola kommer att
vara i fokus. Flera projekt pågick under året, bland annat
Aktivt språk i förskolan för att stärka barnens språkliga
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kompetens och Aktiv rast med vuxenledda rastaktiviteter
för att öka rörelsen hos barnen och minska konflikter.
Aktiv rast finansierades av Region Sörmland.
Generation Pep och Fritidsbanken stod tillsammans
bakom den nya satsningen Fritidsbanken Pep Up som är
en mobil fritidsbank där barn och unga, och även vuxna,
kan låna utrustning för att testa på fritidsaktiviteter. Sats
ningen fick ett mycket gott resultat. Under sommaren
arbetade fritidsgården aktivt med uppsökande verksam
het. Kransorterna, Sävstaområdet och Hjortgränd fick
besök. Under sex veckor i somras fanns en 25 meter
lång uppblåsbar hinderbana vid Sävstarinken där det
även gick att låna saker från Fritidsbanken Pep Up. Vissa
kvällar var det omkring 140 barn som besökte området.
Fritidsgården anordnade även quizkvällar, baddagar,
discgolf och en fotbollscup.
I samband med skolavslutningen fick alla skolbarn
hämta ut aktivitetskort som en gåva från kultur och fri
tid. Kortet gällde för en aktivitet i varje verksamhet och
sedan kunde det lämnas in i utbyte mot en glass. Kortet
var även en lott i ett lotteri där barnen kunde vinna en
skoldator och aktivitetssaker. Över 400 barn hämtade
ut kort och närmare 1 000 aktiviteter sysselsatte barnen
under sommaren.
Mat och måltider fortsatte att utveckla måltiderna
genom att laga mer mat från grunden så nära matgästen
som möjligt. Till äldreomsorgen började kockarna i
Humlegårdens kök även laga mer tidskrävande maträtter
som pannkaka, raggmunk, dessertsoppor och kräm från
grunden. En annan viktig del i satsningen var en intern
kockutbildning där måltidspersonal fick utveckla sin
matlagning och så småningom valideras till kockar.
Satsningen medförde bland annat att medarbetarna bör
jade laga mat på Ålands förskola. Kommunfullmäktige
beslutade att under 2022 införa valfrihet för måltiderna
i äldreomsorgen, vilket innebär att brukarna kommer
att ha två rätter på den dagliga menyn att välja mellan.

•
•

•
Övriga väsentliga händelser

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Individ och familjeomsorgens barn och familje
grupp hade en extremt hög belastning med 600
orosanmälningar, 195 utredningar och 49 placeringar.
Det länsgemensamma projektet Barnens Bästa i
Sörmland startades.
Vingåker gick till final i rikstävlingen Teknikåttan.
Det var fullsatt på årets Dream Camp för årskurs 7–9.
Kommunens samtliga anställda fick julgåvor i form
av lokala presentkort med ett värde på totalt 1 000
kronor per kort. Gåvan finansierades genom cen
trala medel för attraktiv arbetsgivare 2021.
En genomlysning av kommunens bostadsanpass
ning genomfördes på grund av de höga kostnader
Vingåker har haft jämfört med andra kommuner.
Nya rutiner infördes för en rättssäker process, vil
ket ledde till minskade kostnader. Rätt insatser ska
främja en god levnadssituation för alla kommun
invånare.
Ett arbete för att införa earkiv påbörjades. Ett
beslut fattades om införande med formell start
2023. Den finansiella kostnaden är hanterbar. Där
utöver kostar införandet arbetstid. Att kommunen
inför earkiv får stor betydelse, inte minst för den
fortsätta digitaliseringen av kommunens verksam
heter.
Slottslive genomfördes under sommaren vid slottet.
Det var ett konsertevenemang som spelades in vid
två tillfällen och senare kunde streamas. Det första
tillfället hölls en konsert i parken med lokala artis
ter och Staffan Hellstrand och det andra hölls en
konsert med Robert Wells.
Kultur och fritidsnämnden beviljades 501 tkr i lov
bidrag och 610 tkr i lönebidrag för ferieungdomar.
Tre lärare från Vingåker nominerades till Lärar
galan 2021.
Smells like art var sommarens utställning vid slottet.
Badhuset höll öppet under sommaren. Varje mån
dag under sommaren kunde den simsugna ta sim
märken vid någon av kommunens badplatser.
All digital week arrangerades av biblioteket under
våren.

•

•

•

•
•

Aktivitetsrundor fanns längs med Båsenberga och
Högsjö elljusspår. Längs med spåren fanns tolv
skyltar med aktiviteter för vuxna och barn.
Vid Brottsförebyggande rådets möte under hösten
informerades om att skadegörelse och ofog hade
minskat med hela 45 procent under sommaren
jämfört med tidigare år, vilket fritidsgårdens upp
sökande verksamhet troligen bidrog till.
AB Vingåkershem genomförde en undersökning
bland sina hyresgäster med hjälp av AktivBo.
Resultatet gav bolaget ett högt betyg i samtliga
områden och i stort sett ett förbättrat resultat jäm
fört med 2019 då undersökningen senast genom
fördes. Undersökningarna är viktiga för bolagets
arbete med att fokusera på extra insatser för att
förbättra för hyresgästerna.
Vingåker Vatten och Avfall AB startade upp en
läcksökningsgrupp med ett antal roller i organi
sationen för att försöka komma till rätta med den
höga vattenförbrukning som har uppstått i vissa
områden. Misstanken om läckor bekräftades och
kunde åtgärdas. Arbetet med gruppen fortsätter
framöver.
Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt verk
samhetsområde för va för fastigheterna i och
omkring Kjesäter och om ett utvidgat verksamhets
område för det nordöstra industriområdet beläget
vid infarten från Katrineholm.
Kommunen fick i uppdrag av länsstyrelsen att
bygga ut allmänt va för den samlade bebyggelsen
i Ättersta. Allmänt va ska vara installerat senast
den 31 december 2024. Ett underlag för beslut i
kommunfullmäktige togs fram av Vingåker Vatten
och Avfall AB.
Chefen för kulturskolan, Fred Sjöberg, tilldelades
Sörmlands Sparbanks kulturpris 2021.
Kompetensförsörjningsprojektet som är inriktat
mot näringsliv och försörjningsstöd lyckades ordna
sysselsättning till 30 personer som därmed gick
från försörjningsstöd till egen försörjning.
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Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten
Kommunens styrmodell

VAD
NÄR

VEM

Indikatorer

HUR

VÄ R D E G R U N D
26

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2021

Delårsrapport
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse

Nämndmål

Månadsuppföljning

Övergripande mål

Nämndplan

VAD
NÄR

Verksamhetsplan

Förvaltning

KS/Nämnd

Kommunfullmäktige

VISION

Kommunplan med budget

Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med
de årliga processerna för att ta fram kommunplan med
budget och flerårsplan samt för återrapportering och
uppföljning.

Strategisk inriktning

Kommunen har sedan 2015 en styrmodell som tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvars
områden de olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen
illustreras i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden
beskriver de olika styrdokumenten och de dokument som
återkopplar och följer upp mål och ekonomi.

Vision
Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen
är den vision som kommunfullmäktige antog i oktober
2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver

en önskvärd framtid för Vingåker. Hösten 2019 beslutade
kommunstyrelsen att kommunens vision inte behöver
ändras eftersom den fortfarande är aktuell.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Värdegrund
Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för
hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för alla verk
samheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun.
Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de
tjänster och den service kommunen erbjuder medborg
arna. Värdegrunden består av följande ord:

Våga

Ansvar
Respekt
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett
föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats,
där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt
har möjlighet att utvecklas i arbetet och som individer.
Den gemensamma värdegrunden är det självklara rätte
snöret för alla, såväl förtroendevalda som medarbetare.
Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbets
givare, både internt och externt. Värdegrunden stärker
medarbetare i det vardagliga arbetet, vilket bidrar till
ännu bättre service till medborgarna och trivsel på job
bet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete
och vara en vägledning i arbetet för ökad framtidstro.
Under 2020 och 2021 återupptog samtliga verksamheter
värdegrundsarbetet och i januari 2022 gjordes en samlad
redovisning till kommunstyrelsen.
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STOLT

Ansvarsstruktur
Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda
politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet
i kommunen. Kommunfullmäktige fastställer kommun
övergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den
kommunala koncernen. Fullmäktiges roll i styrningen
är att besluta om en strategisk inriktning för mandat
perioden med prioriterade områden och kommunöver
gripande mål. I samband med årliga beslut om budget för
nästa år och flerårsplan för nästföljande två år, fastställer
kommunfullmäktige mål för god ekonomisk hushåll
ning samt ekonomiska krav och ramar för nämnderna.
Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelse och
nämnder och föreslår styrelseledamöter till de kom
munala bolagen. Fullmäktiges roll i uppföljningen är
att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt
besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämn
der i kommunens nämndorganisation.
Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och
styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för ekonomisk förvaltning,
strategisk planering och ser till att nämnder, förvaltningar
och kommunala bolag följer riktlinjer som har bestämts
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har enligt
kommunallagen uppsiktsplikt över nämnder, kommunal
förbund och bolagens verksamheter. Kommunstyrelsen
rapporterar till kommunfullmäktige.
Nämnder och styrelser har sina uppdrag från kom
munfullmäktige. Nämnder och styrelser ska se till att
verksamheten inom varje område bedrivs enligt lagar
och föreskrifter för verksamheten och enligt de kom
mungemensamma styrdokumenten. Nämndernas och
kommunstyrelsens ansvar tydliggörs i reglementen.
De kommunala bolagen får sina uppdrag från
kommunfullmäktige. Bolagens ansvar finns reglerade i
ägardirektiv och bolagsordningar. Kommunfullmäktige
kan därutöver besluta om specifika uppdrag till bolagen
för ett enskilt år.

Centrala styrdokument
I Vingåkers kommun används olika styrdokument. De
syftar generellt till att förtydliga den politiska viljan
och säkra ett effektivt och säkert utförande. I november
2020 beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för
framtagande av styrdokument. Syftet är att kommunens
författningssamling ska bli enhetlig och mer tillgänglig
för medborgare, medarbetare och förtroendevalda. Alla
medarbetare som tar fram ett styrdokument som ska
antas på politisk nivå, ska utgå från riktlinjen. I rikt
linjen framgår vilka kategorier av styrdokument som
finns i kommunen och vilken beslutsnivå som gäller för
respektive styrdokument.

Nedan beskrivs några av de mest centrala dokumenten
som används för styrning och uppföljning i den kom
munala koncernen.
Strategisk inriktning
Varje ny mandatperiod tar den styrande majoriteten i
fullmäktige fram en strategisk inriktning som beskriver
de politiska prioriteringar som gäller samt den politiska
inriktningen för mandatperioden. Efter valet 2018 består
den politiska majoriteten av Socialdemokraterna, Miljö
partiet, Centern och Kristdemokraterna. De tog i början
av 2019 fram en ny strategisk inriktning för mandat
perioden 2019–2022, som fastställdes på kommun
fullmäktiges sammanträde i juni 2019. Den strategiska
inriktningen innehåller fyra prioriterade områden med
tillhörande övergripande mål som gäller från och med
2020. Mer information finns i avsnittet God ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktiges beslut om över
gripande mål är styrande för alla verksamheter.
Kommunplan med budget och flerårsplan
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en kommun
plan med budget för nästa år med tillhörande plan för de
nästföljande två åren. Det finns ingen samlad koncern
budget.
Övriga kommun- och koncerngemensamma
styrdokument
För att stärka effektivitet, samordning och ett gemensamt
agerande i kommunen och koncernen finns bland annat
dessa styrdokument:
• Styrmodell för Vingåkers kommun
• Medarbetar, chef och ledarpolicy
• Inköpspolicy
• Kommunikationspolicy
• Itpolicy
• Riktlinjer för intern kontroll
• Arvodesreglemente
• Investeringspolicy
• Arbetsgivarpolitiken i Vingåkers kommun.

Budgetprocessen
I mars håller kommunen en dialogdag som är uppstarten
på nästkommande års budgetprocess. På dialogdagen
deltar ledande politiker och tjänstemän från kommunen
och de kommunala bolagen. Utgångspunkten är alltid
fullmäktiges beslutade kommunplan med budget och
flerårsplan för innevarande år och kommande två år. På
dialogdagen presenteras förutsättningarna inför nästa
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års budget. De baseras på den senaste skatteunderlags
prognosen, befolkningsutveckling, kommunens eventu
ella egna nya beslut, regeringens budget, omvärldsfak
torer med mera. Nämnder och styrelser får tillfälle att
kommentera och analysera föregående års ekonomiska
resultat samt verksamheternas utveckling och målupp
fyllelse.
I februari–mars beslutar kommunstyrelsen om pla
neringsdirektiv för kommande treårsbudget. Det kan
handla om uppräkningsfaktorer för löner, hyror och andra
kostnader och om befolkningsunderlag för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
I maj hålls ytterligare en dialogdag med fokus på
nämnderna och de konsekvenser och åtgärdsplaner
som flerårsbudgeten väntas leda till. Då redovisas också
eventuella äskanden om utökad budget från respektive
nämnd.
I juni beslutar kommunfullmäktige om de ekonomiska
budgetramarna för nästa år samt de nästföljande två
åren. Nämnderna ska därefter ta fram nämndplaner och
en detaljbudget.
I oktober hålls den tredje dialogdagen med fokus på
nytillkomna förutsättningar. Då redovisas ekonomiska
förutsättningar utifrån den senaste skatteunderlags
prognosen och resultat i kommunens delårsrapport för
att kommunen ska få en gemensam bild av det ekono
miska läget inför kommunfullmäktiges slutliga beslut
om kommunplan och budget. Kommunstyrelsen föreslår
den kommunala skattesatsen för nästa år.
I november beslutar kommunfullmäktige om skatte
satsen och fastställer kommunplan med budget och
flerårsplan.
I december beslutar nämnderna och kommunstyrelsen
om nämndplaner inklusive internkontrollplaner för
kommande år. Detaljbudgeten för alla nämnder slutförs.

Uppföljningsprocessen
Kommunkoncernen följer upp mål och budget två gånger
per år. Det sker i en delårsrapport den sista augusti och
i årsredovisningen.
I maj görs den första samlade ekonomiska upp
följningen för kommunens nämnder efter årets första
fyra månader. Rapporten innehåller främst ekonomiskt
periodresultat och helårsprognos. Om ett underskott är
prognostiserat ska nämnderna ta fram åtgärdsförslag
för att nå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige
fastställer tertialrapporten i juni.
I september upprättar den kommunala koncernen
en officiell delårsrapport. Den innehåller uppföljning
av mål, budget och helårsprognos för det ekonomiska
resultatet. Kommunrevisionen gör en övergripande
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granskning av delårsrapporten. Delårsrapporten fastställs
av kommunfullmäktige i oktober.
Därutöver tar nämnderna fram rapporter varje månad
(med något undantag i början av året). I rapporterna
ingår en ekonomisk uppföljning och analys inklusive
helårsprognos.

Bokslut och årsredovisning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning
av årets verksamhet och ekonomiska ställning i kom
munen och koncernen, till kommunfullmäktige och
till kommunens invånare. Årsredovisningens struktur
och innehåll regleras av kommunallagen och lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Arbetet med
den kommunala koncernens bokslut och kommunens
årsredovisning sker enligt dessa steg:
• I januari–februari året efter budgetåret avslutar kom
munen den löpande uppföljningen med nämndernas
verksamhetsberättelser och bolagens årsbokslut samt
kommunens årsredovisning.
• I mars gör revisionen en granskning av årsredovis
ningen.
• I april fastställer kommunfullmäktige årsredovis
ningen och beslutar om ansvarsfrihet för kommun
styrelsens och nämndernas ledamöter.

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

God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer. God ekonomisk hushåll
ning ska alltså prägla hela den kommunala koncernen.
Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och
mål för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäk
tige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushåll
ning. Det finansiella perspektivet på god ekonomisk
hushållning i Vingåkers kommun innebär att kommunen
säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv
inte behöver vidta några drastiska åtgärder för att möta
finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är
en del av den goda ekonomiska hushållningen. Syftet
är att kommunen ska trygga servicen till kommun
invånarna, skapa utrymme för investeringar, ha bered
skap för oförutsedda händelser och kunna anpassa sig
till omvärldsförändringar. God ekonomisk hushållning
innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt
ska konsumera med hänsyn till kommande generationer.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande
mål. Kommunfullmäktige har inte fastställt några finan
siella mål för kommunkoncernen. Utöver fullmäktiges
mål för god ekonomisk hushållning har nämnderna i
uppdrag att självständigt följa upp sin verksamhet och
ekonomi med hjälp av egna nämndmål och indikatorer.
Att bara ha fyra övergripande mål beslutade av fullmäk
tige ger starkare styreffekt eftersom det som ska göras
kanaliseras mot färre mål än tidigare. Hur målen ska
följas upp har också varit tydligt sedan målen besluta
des. Målen är satta så att de kan gälla under en längre
tid, vilket är viktigt eftersom stora förändringar tar tid.
Utfallet i måluppföljningen visar på ett väl genomfört
arbete och på goda resultat i delar av måluppfyllelsen.
Det är samtidigt tydligt att kommunen behöver fortsätta
att fokusera på målen och uppföljningen av dem för att
åstadkomma de förändringar i Vingåker som fullmäktige
har pekat ut.
Nedan följer en redovisning och utvärdering av god
ekonomisk hushållning. Därefter följer en analys av den
kommunala koncernens ekonomiska ställning.

Måluppföljning

Prioriterat område – Ekonomi i balans
Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå
till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag under planperioden (2020–2022).

Analys
Resultatet 2021 motsvarade 3,87 procent av skatte
intäkter och generella statsbidrag. Genomsnittet för
planperioden 2020–2022 är 2,08 procent, om de faktiska
resultaten för 2020 och 2021 summeras med det budge
terade resultatet för 2022 och därefter sätts i relation till
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag för
2020–2022. Det innebär att målet uppnåddes.
Prioriterat område – Skola
Övergripande mål: Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling,
lärande och framtidstro.

Analys
Övergripande

Det är primärt barn och utbildningsnämnden som bidrar
till målet men även kommunstyrelsen. Många goda
insatser gjordes och bra resultat uppnåddes på viktiga
områden. Ännu finns dock mer att göra innan målet kan
anses vara helt uppfyllt.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bidrar till målet på flera sätt. Ett exem
pel är att styrelsen har en samordnande roll gällande att
driva ärenden om att bygga skolor och förskolor, vilket
under 2021 gällde Gränden och Södergården, Marmor
byn och en ny förskola i norra delen av centralorten. Ett
annat exempel är att styrelsen har ansvar för enheten mat
och måltider som under året levererade bra trots mycket
tuffa ekonomiska utmaningar. Ett tredje exempel är kom
munstyrelsens ansvar för itverksamheten som bedrivs i
mycket nära samverkan med skolorna.
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Identifierade utvecklingsområden

Barn- och utbildningsnämnden

De utvecklingsområden som barn och utbildnings
nämnden identifierade är
• språkets betydelse för kunskapsutvecklingen i alla
ämnen
• behov av studieteknik
• lärarens förväntningar på eleverna
• studiehandledningens betydelse för elever med det
behovet av stöd
• matematik och svenska som andraspråk
• tydligare förmedling och konkretisering av kun
skapskraven och betygskriterier för eleverna
• stärkt motivation.

Kunskapsuppdraget

Meritvärdet höjdes i årskurs 9 för tredje året i rad. Ande
len elever som var behöriga till yrkesgymnasium ökade
också. Även andelen elever som klarade alla mål, det vill
säga hade minst betyget E i alla ämnen, ökade. Betygen
för höstterminen var som alltid något lägre än betygen
för vårterminen, bland annat eftersom vissa ämnen inte
läses under höstterminen.
Samverkan för bästa skola, som har pågått i tre år, har
gett nyttiga insikter för skolledare och personal. Från
att tidigare ha fokuserat på yttre faktorer som orsak till
låga resultat flyttades fokus till lärarna och deras under
visning. Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna att
lyckas. Eftersom rektorerna från samtliga skolor ingick
i samarbetet med insatser på ledningsnivå förändrade
även skolorna synsättet på undervisningen. Lektionerna
anpassades i större utsträckning efter elevernas behov
med större variation och fler individuella anpassningar
för att så långt som möjligt hjälpa eleverna att nå
kunskapskraven. Ett utvecklingsområde är att individu
alisera även för de elever som har lätt för att nå målen.
För att dessa elever inte ska tappa motivationen, och
kanske börja göra annat som stör, behöver de få extra
utmanande arbetsuppgifter som stimulerar.
Rektorerna konstaterade genom samtal med arbetslag
och enskild personal att diskussionerna innehöll begrepp
som struktur, anpassning, mål, bedömning och inklude
ring i större omfattning än tidigare. Hos pedagogerna
fanns många funderingar och resonemang kring den
egna praktiken, till exempel om hur struktur, bemö
tande och relationer påverkar elever och om hur elever
blir motiverade till ökat lärande. Genom att genomföra
kollegiala utbildningar i Skolverkets regi skedde en
kulturförändring som innebar att pedagogiska frågor fick
ta mer utrymme. Genom kompetensutveckling i betyg
och bedömning kände lärarna en större trygghet i att
sätta betyg, inklusive i att dela ut de högre betygen utan
att känna att de blev ifrågasatta. En insikt var också att
allt eleverna gör går att bedöma, inte bara provresultat.
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Åtgärder och insatser

Gällande språket pågår en kompetensutveckling i språk
och kunskapsutvecklande arbetssätt på samtliga skolor.
Förhoppningsvis ska den leda till att lärarna får bättre
kunskap om hur de kan bidra till att elever som har svårt
med språket kan höja sin kunskapsnivå.
Förskolan arbetade under höstterminen med projektet
Aktivt språk och rektorerna kunde se att språkutveck
lingen och intresset för språk ökade bland barnen. De såg
även att begreppet undervisning fick genomslagskraft i
förskolan, vilket ledde till att pedagogerna letade efter
andra undervisningsformer för att bättre nå fram till alla
barn, till exempel bildstöd, teckenstöd och film.
Även fritidshemmen förstärkte språket genom att
dagligen ha samlingar, genomgångar och tillsammans
lyssna på berättelser och prata om dem.
Huvudmannen saknade tillräcklig kunskap om elev
ernas behov av studiehandledning och fördelningen av
handledningsresurser. För att kunna se till att elevernas
behov möts av rätt resurser behöver barn och utbild
ningsnämnden genomföra en kartläggning under våren.
Matematiken var fortfarande det ämne som hade lägst
måluppfyllelse även om en viss förbättring skedde. På
högstadiet befinner sig ämnet i ett förändringsskede. I
flera år har eleverna grupperats utifrån nivå men effek
ten på elevernas resultat har uteblivit. Därför provas nu
undervisning i sammanhållen klass. Dessutom menar
Skolverket att ”när elever delas in efter kunskapsnivå
sjunker lärarnas förväntningar på eleverna i de lägre
grupperna och undervisningen läggs på en lägre nivå än
i en blandad grupp. Eleverna i dessa grupper går också
miste om mer avancerade, matematiska resonemang
mellan andra elever och mellan elever och lärare”. Extra
stödresurser kommer att tillsättas under vårterminen för
att hjälpa elever som har behov av dem. Stödundervis
ning erbjuds. Skolan lade också större fokus på repetition
av grunderna i matematik. I de lägre åldrarna varierade
matematikresultaten mellan skolorna. På ytterskolorna

var resultaten bättre än på de två större skolorna inne
i samhället. En tänkbar förklaring är att språket har
avgörande betydelse även för ämnet matematik och det
går fler elever med annat etniskt ursprung än svenskt i
centralortens skolor.
På högstadiet presterade pojkarna sämre än flickorna
i alla ämnen utom idrott och hälsa. Pedagogerna reso
nerade kring vad det kan bero på och kom fram till att
möjliga orsaker är
• en antipluggkultur hos pojkar
• en machokultur
• att pojkars mognad kommer senare än flickors
• att uppgifter och bedömningsunderlag som består
av skriftliga inlämningar verkar vara till nackdel för
pojkar
• en omedveten skillnad i bemötande och krav för
pojkar och flickor.
De möjliga orsakerna kommer att undersökas mer nog
grant i skolorna. Det som redan görs på högstadiet är ett
samarbete med socialförvaltningen och kvinnojouren
Miranda i projektet Machofabriken som handlar just
om machokultur.
Kulturskolans arbete med särskilda satsningar gäl
lande inkludering kan stärka känslan av inkludering och
även höja motivationen för vissa elever. Genom integra
tionspedagogens insatser i kommunen, de kommunö
vergripande projekten KFV världen, Yalla Create och
Songlines samt en satsning på orkesterskola nås många
av kommunens nya svenskar. För att stimulera och ge
eleverna ytterligare upplevelser satsar kulturskolan på ett
körläger tillsammans med tre andra kommuner liksom
en vandringsteater i Säfstaholms slottspark med sju
föreställningar i maj 2022.
På grund av hög frånvaro bland personal påverkades
specialundervisning, mindre grupper och andra stöd
insatser, vilket medförde att elever med stora behov inte
fick dessa tillgodosedda i den utsträckning som de hade
rätt till. De som är anställda för att arbeta med dessa
specialfunktioner fick i stället rycka in som vikarier för
att hålla skolorna i gång.

nadshavare samt färre anmälningar om kränkningar,
hot och våld.
Skolverket menar att arbetet med värdegrunden gyn
nas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten
för att nå en samsyn. När personal tillsammans med
barn och elever löpande tolkar och omsätter värde
grunden i vardagen kan den genomsyra verksamheten
och leda till att styrdokumentens mål uppfylls. Om
värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget
och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande samtal
om värdegrundens innebörd. Då minskar utrymmet för
kritisk reflektion, vilket är en viktig förmåga för att
kunna verka aktivt i demokratin. Att se utbildningens
uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är
enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell
framgångsfaktor som bidrar till att öka måluppfyllelsen.
På de skolor som hade bäst resultat i enkäterna kunde
flera insatser som ger effekt och som går i linje med
Skolverket utskiljas. Insatserna var
• ett samarbete mellan rektorer som borgar för
likvärdighet på enheterna (förskolan)
• bra relationer mellan elever, personal och vårdnads
havare
• väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner
hos personal, elever och vårdnadshavare
• ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt
bland personal
• riktade insatser kortare perioder för att häva nega
tivt beteende där personal, elever och vårdnads
havare samarbetar
• kontinuerligt arbete med trygghetsplanen där perso
nal och elever involveras
• tydlig uppföljning flera gånger under läsåret av
värdegrundsarbetet

• bra samarbete med elevhälsan där fokus läggs på
det förebyggande och främjande arbetet
• ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Värdegrundsuppdraget

Genom enkätsvar, arbete med trygghetsplan, antal
anmälningar i etjänsterna och analyser från rektorerna
kunde det konstateras att samtliga skolor arbetade aktivt
med värdegrundsfrågor. Dock skiljde det sig en del mel
lan enheterna. Vissa hade kommit längre med samsyn
bland personal, delaktighet för eleverna, vuxenledda
rastaktiviteter, ingripanden när något sker, kartläggning
av otrygga platser och samarbete med vårdnadshavare.
Dessa skolor hade nöjdare elever, pedagoger och vård
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De skolor där ovanstående processer inte fungerade
lika bra hade sämre resultat. Därför behöver barn och
utbildningsnämnden hjälpa till att skapa förutsättningar
för att få i gång processer som stärker tryggheten på
alla enheter.
Det kan göras genom att huvudmannen
• skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas
mellan enheterna
• lägger in förankring av dokument och rutiner, kon
tinuerlig uppföljning och utvärdering i årshjul och
kalendarium för att underlätta rektorernas planering
• satsar på barns och elevers språkkompetens för
ökad måluppfyllelse och för att undvika språk
förbistring som ofta leder till konflikter
• ser till att enkätsvaren samt rektorernas analys åter
kopplas till elever, personal och vårdnadshavare för
bättre insyn och samsyn
• stärker elevhälsans arbete i verksamheterna.
Prioriterat område – Hållbar tillväxt
Övergripande mål: För varje beslut i
kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det
bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de
17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Analys
Agenda 2030
Den 25 september 2015 antog världens regeringar en ny
utvecklingsagenda. Agenda 2030 är den mest ambitiösa
planen för hållbar utveckling som världen någonsin
antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de 17 glo
bala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på
sig ansvaret att skapa en hållbar, bättre och mer rättvis
värld. Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveck
ling. Hållbar utveckling innebär att dagens behov till
godoses utan att kommande generationers möjlighet att
tillfredsställa sina behov äventyras. Agenda 2030 gäller
Nämnd
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för alla människor och länder. Alla måste gemensamt
arbeta för att nå målen. Det kräver engagemang från
regeringen, kommuner, regioner, akademi, näringsliv
och civilsamhället. Alla har en viktig roll att spela för
att ingen människa ska lämnas utanför.
Övergripande

Den nya mallen för tjänsteutlåtanden togs i bruk i maj
2020. Sedan dess har den använts i nästan alla tjänste
utlåtanden för politiska beslut i kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Kommunen har fortfarande inte det
tekniska stödet för att kunna sammanställa tjänsteutlåtan
dena och göra uppföljningen på bästa möjliga sätt, utan
det krävs fortfarande en manuell handläggning. Därför
gjordes även uppföljningen för 2021 manuellt. Ett urval
av 50 tjänsteutlåtanden, 10 från kommunstyrelsen och
10 från vardera nämnd, valdes ut slumpmässigt.
Eftersom mallen för tjänsteutlåtanden ännu var rela
tivt ny användes den i vissa fall inte. Den fanns dock
med i majoriteten av besluten som togs. När mallen inte
användes var motiveringarna bland annat att mallen inte
berörde beslutet eller att mallen inte var aktuell. I vissa
fall var mallen utan motivering inte ifylld alls. Det kan
bero på att mallen inte var relevant för besluten (till
exempel för sammanträdestider eller allmän informa
tionsgivning).
Alla mål i Agenda 2030 var med i urvalet utom mål 1,
2 och 17. Mål 1 handlar om ingen fattigdom, mål 2 om
ingen hunger och mål 17 om genomförande och globalt
partnerskap. Dessa mål fanns förmodligen med i några
av de tjänsteutlåtanden som inte var med i urvalet.
När målen beskrevs i tjänsteutlåtandena handlade det
oftast om hur ett politiskt beslut bidrog till ett mål men i
vissa fall om hur ett beslut motverkade ett mål.
Tabellen nedan visar det totala antalet tjänsteutlåtan
den som togs fram år 2021 och hur många utlåtanden
som granskades i uppföljningen.

Totalt antal tjänsteutlåtanden

Antal granskade utlåtanden

Kommunstyrelsen

25

10

Samhällsbyggnadsnämnden

23

10

Barn och utbildningsnämnden

25

10

Kultur och fritidsnämnden

25

10

Socialnämnden

24

10
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Kommunstyrelsen
Diagrammet nedan visar de fem ärendena i vilka mallen fylldes i. I nio av tio fall tog kommunstyrelsen beslut
enligt förslag, eller enligt förslag med tillägg. I ett fall bordlades ärendet till nästa sammanträde och godkändes i
efterhand. I fem av ärendena fanns mallen inte med alls eller var inte ifylld.
Exempel på motiveringar till hur de politiska besluten påverkade målen:

Mål 12
8%
Mål 3
17 %
Mål 11
25 %
Mål 4
17 %
Mål 9
8%
Mål 8
17 %

Mål 7
8%

Genom bra kvalitet på Teams får barnen möjlighet till god distansundervisning.

Förbättrad digital infrastruktur.

Kostnadseffektiva bostäder bidrar till god ekonomisk hushållning och byggnation av nya bostäder visar
framtidstro och gynnar Vingåkersbygden.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Diagrammet nedan visar de fyra ärendena i vilka mallen fylldes i. I alla ärendena från urvalet för samhällsbygg
nadsnämnden togs beslut enligt förslag. Dock var mallen endast ifylld i fyra av tio ärenden. I resten av ärendena
fylldes mallen inte i med motiveringen att den inte berörde beslutet eller inte var aktuell.
Exempel på motiveringar till hur de politiska besluten påverkade målen:

Mål 14
7%

Mål 15
7%
Mål 3
15 %
Mål 4
7%

Mål 12
14 %

Mål 5
7%
Mål 11
22 %

Mål 8
14 %
Mål 9
7%

Bidrar till bättre rutiner för internkontroll som i sin tur bidrar till säkerställda ekonomiprocesser.
Minimerar risken för oavsiktliga eller avsiktliga fel vid hantering av skattebetalarnas pengar.

Området är väl lämpat för planläggning av bostäder och kommer att ge ett högkvalitativt boende med
närhet till natur vilket främjar både hälsa och välbefinnande.

Utvecklingen av tätorterna i kommunen bidrar till den ekonomiska tillväxten.

Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad hållbarhet för konsumtion och produktion.
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Barn- och utbildningsnämnden
Diagrammet nedan visar alla tio ärendena. I alla ärendena tog barn och utbildningsnämnden beslut enligt förslag.
Alla tio ärenden var ifyllda i enlighet med mallen.
Exempel på motiveringar till hur de politiska besluten påverkade målen:

Mål 11
6%
Mål 3
25 %

Mål 10
19 %

Mål 4
50 %

Ge alla barn och ungdomar en likvärdig skolgång.

Beslut ska bidra till att alla barn och elever har god närvaro i skolan samt har en trygg miljö och får sina
behov tillgodosedda.

En ekonomi i balans förutsätter rimliga förutsättningar för att bibehålla kvaliteten i verksamheterna.
Genom god uppföljning kan en mer träffsäker resursfördelning ske framöver.
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Kultur- och fritidsnämnden
Diagrammet nedan visar de sju ärendena i vilka mallen fylldes i. I alla ärendena tog kultur och fritidsnämnden
beslut enligt förslag. Dock var mallen endast ifylld i sju av tio ärenden. I resten av ärendena fanns mallen inte med
i tjänsteutlåtandet eller fylldes inte i med motiveringen att den inte berörde beslutet.
Exempel på motiveringar till hur de politiska besluten påverkade målen:

Mål 16
11 %

Mål 3
16 %

Mål 13
16 %
Mål 4
26 %
Mål 12
16 %

Mål 10
Mål 5
5 % Mål 7 5 %
5%

Ett rikt föreningsliv bidrar till välbefinnande för föreningarnas medlemmar. Föreningar på landsbygden
bidrar till en positiv samhällsutveckling med många mervärden för de berörda personerna och för den
lokala kontexten.
I kommunens bidragsregler står följande: ”Föreningen skall årligen genomföra ett årsmöte där val av
styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse behandlats och godkänts av
medlemmarna vilket är en del av den utbildning som föreningslivet innebär.”
Internkontroll kontrollerar bland annat att rätt mängd klor används i badhuset.
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Socialnämnden
Diagrammet nedan visar de åtta ärendena i vilka mallen fylldes i. I nio av tio ärenden från socialnämnden togs beslut
enligt förslag. I ett av ärendena återemitterades förslaget och ärendet godkändes i efterhand. I åtta av tio ärenden
var mallen ifylld. I de andra två fanns inte mallen med alls.
Exempel på motiveringar till hur de politiska besluten påverkade målen:

Mål 10
10 %

Mål 3
50 %

Mål 8
30 %

Mål 4
10 %

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att följa upp vilka åtgärder socialnämnden vidtar för
att nämndens medarbetare ska känna att de har en god hälsa och välbefinnande på arbetet.

Klara direktiv gällande behörighet och åtkomst är viktigt för anställningstryggheten.

Internkontroll är viktigt för att hålla en bra nivå på verksamheterna som erbjuder utbildning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Prioriterat område – Landsbygdsutveckling
Övergripande mål: Boende och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service.

Analys
Övergripande

Resultatet var mycket gott. Målet anses vara uppnått.

Ett arbete pågår för att utöka möjligheterna för skolor
i alla kommunens delar att samarbeta. Exempelvis ska
lärarnas planering av undervisning göras tillgänglig för
alla pedagoger via digitala verktyg.
Den digitala utvecklingen som tvingades fram under
pandemin ledde till att förskolor och skolor på lands
bygden enklare kunde delta i utvecklingsmöten och
samarbeten utan extra tid för resor. Det gjorde också
det möjligt för rektorerna att vara närvarande digitalt i
större utsträckning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom
arbetet med landsbygdsutveckling, som under 2021
fortsatte att utvecklas, inte minst i de lokala utvecklings
grupperna. Dessutom bidrar styrelsen genom sitt
samordnande ansvar för byggandet av nya skolor och
förskolor, där det finns flera exempel från 2021, och
genom åtgärder för att öka möjligheten för invånarna att
komma i kontakt med kommunanställda i olika ärenden.

Socialnämnden

Det pågående projektet Socialt digitalt ekosystem handlar
bland annat om att utveckla nämndens tjänster utanför
centralorten. Samma arbete görs inom det tvååriga
utvecklingsprojektet för anhörigstöd inom vilket målet
är att hitta metoder och arbetssätt som gör anhörigstöd
mer tillgängligt även utanför centralorten. Pandemin
begränsade dock kraftigt möjligheten att bedriva utveck
lingsarbetet som det var tänkt.

Barn- och utbildningsnämnden

Målet uppnåddes. Medel från Skolverket för likvärdig
undervisning användes för att landsbygdsskolorna skulle
få tillgång till samma utbud som skolorna i tätorten i till
exempel moderna språk, simundervisning och kultur
och idrottsupplevelser.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Landsbygdsperspektivet är en viktig del av planarbetet,
i vilket samhällsplanerare och landsbygdsutvecklare
arbetar tillsammans genom hela planprocessen.
Ett arbete för ökad tillgänglighet och mer kommunika
tiv myndighetsutövning utifrån ett medborgarperspektiv
påbörjades under hösten.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande
ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som
utgångspunkt finns riktlinjer för intern kontroll som
gäller kommunen och i tillämpliga delar även de kom
munala fastighetsbolagen. Riktlinjerna är antagna av
kommunstyrelsen. Internkontrollen är en viktig del av
styrningen och utvecklingen av verksamheten. Den är
också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin upp
siktsplikt. De flesta risker kontrolleras eller åtgärdas
som en naturlig del i verksamheternas processer. Kom
munstyrelsen ska, med utgångspunkt i nämndernas och
de kommunala bolagens återrapportering, utvärdera
kommunens samlade interna kontroll och bedöma om
det behövs några åtgärder.

På senare år har kommunen höjt ambitionen i intern
kontrollen. Kommunstyrelsen beslutar i slutet av året om
en grundläggande internkontrollplan för nästkommande
år. I den framgår också vilka kontroller som styrelsen
bestämmer att alla nämnder ska genomföra. Utöver det
grundläggande beslutet är avsikten att kommunstyrelsen
löpande under året ska besluta om enskilda intern
kontroller när det finns anledning till det, till exempel i
samband med beredning eller inför beslut i något ärende
på styrelsens dagordning.
Uppföljningen för 2021 av den interna kontrollen
i varje nämnd redovisas i respektive verksamhets
berättelse. Sammantaget kan sägas att den interna
kontrollen var omfattande och väl fokuserad på de risker
som finns i de olika verksamheterna.
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Utvärdering av ekonomisk ställning
För verksamhetsåret 2021 redovisade kommunens nämn
der totalt ett underskott på 6,7 mkr jämfört med budget.
Verksamhet

Nettoavvikelse 2021, tkr Nettoavvikelse 2020, tkr

Kommunstyrelsen

113

2 885

Samhällsbyggnadsnämnden

202

– 1 481

– 693

– 688

Barn och utbildningsnämnden

– 2 616

– 11 909

Socialnämnden

– 3 727

– 577

Totalt nämnderna

– 6 721

– 11 769

Finansen

25 196

24 619

Totalt kommunen

18 475

12 850

Kultur och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen
Det sammanlagda resultatet för kommunstyrelsen blev
ett överskott på 113 tkr jämfört med budget.
Kommunstyrelsens verksamheter består av politik,
kommunledningsadministration, kommunikations
enheten, ekonomienheten, HRenheten och området
kultur och samhällsbyggnad.
I samband med delårsrapporten efter augusti var
prognosen för helåret ett underskott på 3,5 mkr. En viktig
förklaring till skillnaden mellan prognosen och utfallet
är att prognoserna alltid sätts till noll för de poster som
den politiska ledningen förfogar särskilt över. Osäker
heten kring vad översvämningen i maj skulle kosta
gjorde också att kommunstyrelsen var mer återhållsam
än vanligt med andra kostnader. Dessutom förbrukade
förvaltningen bara en mindre del av de 1,5 mkr som kom
munfullmäktige hade avsatt för satsningar på inflyttning
och företagsetableringar.
Under 2021 har kommunstyrelsen utöver ordinarie
budget från kommunfullmäktige också erhållit cirka
9,3 mkr i olika former av riktade statsbidrag. Merparten
avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen, men också
LONAprojekt Vattentätt, Vinnova utmaningsdriven
innovation och statsbidrag från Myndigheten för skydd
och beredskap avseende krisberedskap.
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Tabellen nedan redovisar avvikelserna för nämnderna
och den finansiella verksamheten. Se även avsnittet
Räkenskaper – Driftredovisning.

stor del av detaljplaneringen åt privata exploatörer. Anta
let bygglovsärenden ökade dessutom vilket genererade
högre intäkter än budgeterat. I miljöverksamheten bidrog
lägre personalkostnader, på grund av föräldraledighet
och vakanser, till ett positivt utfall jämfört med budget.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden redovisade ett underskott på 693 tkr jämfört
med budget.
Det negativa utfallet berodde främst på att fritids
gården hade dubbla hyror, för den nya och den gamla fri
tidsgården, under perioden januari–augusti. Säfstaholms
slotts verksamhet gav också ett underskott. Säfstaholms
slott påverkades av pandemin och var fram till den 18
juni stängt. Verksamheten arbetar också in ett nytt varu
märke med en ny inriktning och en bredare målgrupp,
vilket tar och bör ta tid.
Övriga verksamheter inom nämnden gav ett överskott
och bromsade nämndens negativa resultat.
Kultur och fritidsnämnden har under 2021 erhål
lit cirka 1,9 mkr i riktade statsbidrag bland annat
avseende landsbygdsbibliotekarie, lovaktiviteter och
sysselsättningsåtgärder för feriearbete. Den sistnämnda
kom från Region Sörmland.

Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett överskott på
202 tkr.
Tidigare år har kostnaden för bostadsanpassningar
i kommunen varit hög. Nämnden har genomfört en
utredning av kostnader och rutiner och infört en mer
rättssäker handläggningsprocess. De nya rutinerna sänkte
kostnaderna men eftersom vissa ärenden hanterades
utifrån de tidigare rutinerna överskreds ändå budgeten.
Däremot ökade intäkterna eftersom nämnden utförde en

Det sammanlagda resultatet för barn och utbildnings
nämnden blev ett underskott på 2,6 mkr. Det innebar att
nämnden inte uppfyllde sitt mål om en ekonomi i balans.
Av det totala underskottet på 2,6 mkr hörde cirka
200 tkr till gymnasiet och 1,5 mkr till särskolan, kost
nader som kommunen inte kunde påverka på kort sikt.
Resultatet för kommunens egna verksamheter uppgick
till –948 tkr. Tre av kommunens skolor hade för höga
personalkostnader i början av året. Kostnaderna justerades
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delvis till höstterminen. Alla neddragningar kunde dock
inte genomföras på grund av ett stort antal elever i behov
av olika stödinsatser.
Förskolan redovisade ett överskott på 2,3 mkr. Det
berodde på att färre barn än budgeterat var inskrivna i för
skolan, till viss del på grund av på pandemin. Ett förändrat
arbetssätt med ett så kallat poolsystem minskade antalet
timvikarier, vilket innebar en ekonomisk effektivisering av
personalresurserna. Sommarsammanslagningen utökades
med en vecka och de mindre förskolorna samarbetade
med de större förskolorna över jul och nyår, vilket var
kostnadseffektivt.
Under 2021 har barn och utbildningsnämnden, utöver
ordinarie budget från kommunfullmäktige, erhållit cirka
37 mkr i riktade statsbidrag. Merparten avser ökad
likvärdighet i skolan, men även bidrag för karriärsteg,
läxhjälp, mindre barngrupper i förskolan, lärarlönelyftet
och skolmiljarden har tillförts. Därutöver medel från
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Socialnämnden
Nämnden redovisade ett underskott på 3,7 mkr. Social
nämnden som helhet gav ett underskott som var cirka
1 mkr lägre än sparbetinget som fanns vid årets början.
Under året fick nämnden cirka 3,9 mkr i statsbidrag
för pandemikostnader 2020. Den ekonomiska netto
effekten av pandemin var därför positiv under 2021,
även om kostnaderna för skyddsmateriel var cirka 1 mkr
högre än normalt.
Staben lämnade ett stort underskott som berodde på
att sparbetinget var budgeterat där.
Individ och familjeomsorgen hade ett överskott på
försörjningsstöd, men totalt sett ett underskott på grund
av många placeringar av såväl barn som vuxna.
Funktionshinderomsorgen hade en ekonomi i balans
med budget.

Äldreomsorgen gjorde ett kraftigt överskott. Över
skottet berodde på att efterfrågan minskade på grund
av pandemin, att statsbidragen för pandemikostnader
tillgodoräknades verksamheten och, framför allt, att
verksamheten arbetade mycket aktivt med att effektivi
sera personalutnyttjandet.
Socialnämnden har under 2021 erhållit riktade
statsbidrag på cirka 38 mkr som hanterats utöver den
budget som kommunfullmäktige tilldelat. Det avser
bland annat säkerställande av god vård i äldreomsorgen,
familjehemsvård individ och familjeomsorgen, äldre
omsorgslyftet och statsbidrag för att motverka ensamhet
bland äldre. Därutöver bidrag från migrationsverket, så
kallad schablonersättning för integrationsverksamhet.

Finansen
Inom den finansiella verksamheten redovisas kommun
gemensamma poster såsom kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag, kostnader för pensioner, arbets
givaravgifter, försäkringar och semesterlöneskuld. Totalt
redovisar finansen ett överskott på 25,2 mkr jämfört med
budget. Merparten förklaras av högre skatteintäkter och
generella statsbidrag än beräknat, totalt +17,2 mkr. Över
skottet förklaras också av att kommunens kostnader för
pensioner och arbetsgivaravgifter blev 6,3 mkr lägre än
budgeterat. Inom finansen finns också en utdelning från
det kommunala bolaget AB Vingåkershem redovisad
med 1,5 mkr. Sjuklöneersättningar med anledning av
pandemin har tillförts finansen med 4,4 mkr. Den buffert
som budgeterats redovisar överskott på 3,9 mkr. Inom
finansen finns också kommunens medfinansiering av
den nya återvinningscentralen bokförd som en kostnad
på 11,1 mkr. Övriga poster inom finansen har i stort
följt budget.
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Ekonomisk analys

Koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till
194,0 mkr (167,2 mkr 2020). Koncernens tillgångar
var 1 209 mkr (1 150 mkr 2020), det vill säga drygt 1,2
miljarder, och de långfristiga skulderna var 766,2 mkr
(739,5 mkr 2020). Koncernen hade en skuldsättningsgrad
på 79 procent och en soliditet på 16 procent. Båda dessa
nyckeltal förbättrades jämfört med året innan. Kommu
nens inlösen av pensioner 2018 påverkade nyckeltalen
negativt både 2018 och 2019.
Inga ägartillskott eller koncernbidrag skedde under
året. Däremot verkställde AB Vingåkershem en utdelning
till ägaren Vingåkers kommun med 1,5 mkr i enlighet
med fullmäktigebeslut i november 2019. Utdelningen
tillgodofördes kommunens resultat 2021.

Årets resultat

Koncernens resultat

Kommunkoncernens resultat för verksamhetsåret 2021
uppgick till +15,9 mkr (–11,2 mkr 2020) efter elimine
ring av interna mellanhavanden. I koncernredovisningen
ingår Vingåkers kommun, AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall
AB. Det positiva resultatet hänger främst samman med
att kommunen redovisade ett kraftigt överskott, men
också att bolagen redovisade överskott. Under 2020
påverkades koncernens resultat negativt av engångs
kostnader i samband med att fastighetsbolagen övergick
till komponentredovisning enligt K3modellen och de
kostnader för rivning och nedskrivning av fastighets
värden som övergången medförde.
Bidrag, tillskott och utdelningar
Bolag

Ägartillskott

tkr

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Vingåkers kommun

0

0

0

AB Vingåkershem

0

0

0

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

Vingåker Vatten och Avfall AB

0

0

Tabellen nedan sammanfattar 2021 års transaktioner mel
lan bolagen och kommunen. Totalt gjordes försäljningar
och köp till ett värde av 91,1 mkr (93,2 mkr 2020) där
merparten avsåg lokalhyror. Borgensåtaganden uppgick

Koncernbidrag

Utdelning
Givna

Mottagna

0

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

till 758,3 mkr (737,4 mkr 2020), varav drygt hälften
var borgen till Vingåkers Kommunfastigheter. Mer om
borgensåtaganden finns att läsa i avsnittet Viktiga för
hållanden för resultat och ställning.

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder
Bolag
tkr

Försäljning

Räntor

Lån

Borgen

Köpare

Säljare

Kostnad

Intäkt

Givare Mottagare

Givare Mottagare

Vingåkers kommun

79 870

1 221

0

0

0

0

758 317

0

AB Vingåkershem

3 525

11 116

0

0

0

0

0

167 804

7 407

63 273

0

0

0

0

0

444 813

Vingåkers Kommun
fastigheter AB
Vingåker Vatten
och Avfall AB
Summa

273

15 465

0

0

0

0

0

145 700

91 075

91 075

0

0

0

0

758 317

758 317

Det finns ett stort investerings och upplåningsbehov
som kommunkoncernen gemensamt behöver hantera
inför kommande planperiod.
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Kommunens resultat

För verksamhetsåret 2021 redovisade kommunens nämn
der och finansen totalt ett överskott på 18,5 mkr. Det
budgeterade resultatet för samma period var +6,2 mkr,
vilket innebär att årets resultat (budgetavvikelsen plus det
budgeterade resultatet) uppgick till 24,7 mkr. Efter avdrag
för realisationsvinster från fastighetsförsäljningar uppgick
årets balanskravsresultat till 24,0 mkr (13,1 mkr 2020).
mkr

2021 2020

Budgeterat resultat

6,2

0

Budgetavvikelse, total

18,5

12,9

Årets resultat

24,7

12,9

Ianspråktagna öronmärkningar
Realisationsvinster
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat

0

0,4

– 0,7

– 0,2

0

0

24,0

13,1

Diagrammet nedan visar att kommunen redovisade
överskott 2020 och 2021, men underskott de tre åren
dessförinnan. Det stora underskottet 2018 berodde på
att kommunen det året gjorde en förtida inlösen med
31 mkr av ansvarsförbindelsen för pensioner, vilket
belastade resultatet. År 2019 hade kommunen 7,7 mkr i
kostnader för särskild löneskatt på denna inlösen, vilket
påverkade kommunens resultat negativt. De senaste
tre–fyra åren har resultaten också innehållit kostnader
för tillfälliga insatser i olika pågående projekt efter
som kommunfullmäktige tidigare beslutat att använda
tidigare års överskott genom att öronmärka pengar till
bestämda ändamål. Efter justering för sådana kostnader
var kommunens justerade resultat enligt balanskravs
reglerna positivt. Se även avsnittet Balanskravsresultat.
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varpå redovisat överskott uppgick till noll kronor.
Överskottet i vaverksamheten sattes tillsammans med
tidigare överskott av till en investeringsfond för upp
rustningen av vattenverket i Vingåker som är budgeterad
till år 2022. Investeringarna uppgick till 28,3 mkr varav
de största projekten var utbyggnaden av kommunalt va
i Ålsäter och nybyggnationen av ÅVC:n.
AB Vingåkershem redovisade ett positivt bokförings
mässigt resultat, före dispositioner och skatt, på 907 tkr
(–6,4 mkr 2020). Budgeterat överskott för 2021 var
2,8 mkr. Det stora underskottet 2020 hängde samman
med att bolaget under 2020 övergick till redovisning
av komponenter enligt K3modellen, vilket medförde
kostnader i form av nedskrivning av bokfört värde för
vissa fastigheter. Bolagets investeringar uppgick under
2021 till 20,3 mkr varav byggandet av lägenhetshus i
Högsjö stod för merparten, 12,2 mkr.
Vingåkers Kommunfastigheter AB redovisade ett
positivt resultat, före bokslutsdispositioner och skatt, på
4,1 mkr (–14,0 mkr 2020). Årets budgeterade resultat
var 1,2 mkr. Bolaget följde budget för intäkter och drift,
men de budgeterade underhållskostnaderna sköts till viss
del till nästa år då de kommer att ingå i större projekt
som kommunen har tagit beslut om. Det värnar bolagets
eget kapital och därmed soliditet på sikt. De budgeterade
personalkostnaderna innehöll två fler heltidstjänster och
mer säsongspersonal än vad bolaget hade under perioden,
vilket medförde lägre personalkostnader än budgeterat.
Det bidrog till överskottet som syns i resultatet och blev
en bra motvikt till föregående års stora förlustresultat
som berodde främst på K3omställningen. Det medförde
att en del av minskningen av eget kapital och soliditet
återställdes. Bolagets investeringar uppgick till 5,0 mkr
och merparten, 2,6 mkr, avsåg ett nytt ventilations
aggregat vid Sävstaskolan.

2017

2018

2019

2020

2021

De kommunala bolagens resultat
Vingåker Vatten och Avfall AB redovisade ett resultat
på 1,8 mkr. Budgeten var på –0,2 mkr. Uppdelat på
respektive affärsområde redovisade vaverksamheten ett
överskott på 1,5 mkr och renhållningsverksamheten ett
överskott på 0,3 mkr. I resultaträkningen gjordes dock
avsättning till investeringsfond och bokslutsdispositioner

Resultat övriga
Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR) redovisade ett negativt resultat på –1,5 mkr. Den
främsta anledningen var uteblivna intäkter i samband
med VSR:s försämrade möjligheter att genomföra till
syn och utbildningar under pandemin. Vidare berodde
underskottet på att förbundets personalkostnader för
räddningstjänstpersonal i beredskap var högre än beräk
nat främst beroende på ett antal omfattande händelser,
bland annat översvämningarna i Vingåker och branden
på Sävstaholms gård. Kommunbidraget från Vingåkers
kommun till VSR uppgick till 8,5 mkr.
Viadidakt, den gemensamma nämnden för vuxnas
lärande, arbetsmarknad och integration, redovisade
ett resultat i balans vid årets slut, men en positiv avvi
kelse mot budget på 6 tkr. Vingåkers andel av det lilla
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överskottet uppgick till 1,5 tkr. Verksamhetens mål
uppfyllelse för 2021 låg i stort sett i nivå med helåret
2020. I utfallet noteras bland annat positiva signaler i
vuxenutbildningen där exempelvis resultaten inom sfi
(svenska för invandrare) har förbättrats två år i följd.
Sedan tidigare finns en bestriden faktura på 3,0 mkr
avseende utbildningsinsatser uppbokad av Viadidakt.
Vingåkers andel motsvarar 600 tkr. Kommunbidraget
från Vingåkers kommun till Viadidakt uppgick till
13,5 mkr.

negativt. Även om kommunen inte har några lån har den
andra skulder, till exempel leverantörsskulder. Kom
mande investeringar och lånebehov påverkar nyckeltalet.
procent
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Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som har finansierats med lån
kallas för skuldsättningsgrad och visar skuldernas stor
lek i förhållande till de totala tillgångarna. Nyckeltalet
beskriver hur räntekänsliga koncernen och kommunen
är. Ju lägre skuldsättningsgrad, desto mindre räntekäns
liga är koncernen och kommunen. Vid årets slut var
koncernens skuldsättningsgrad 79 procent (81 procent
2020). Kommunens skuldsättningsgrad var 41 procent
(43 procent 2020). Det innebär att en större andel av kon
cernens tillgångar finansierades med egna medel i stället
för upplåning. Kommunens lösen av en del av ansvars
förbindelsen för pensioner 2018 påverkade nyckeltalet
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Låneskuld
Låneskulden i koncernen uppgick till drygt 758 mkr
per den 31 december och en stor del av lånen, 445 mkr,
fanns hos Vingåkers Kommunfastigheter AB. Ving
åkers kommun hade ingen egen låneskuld. Däremot
finns fullmäktigebeslut på några investeringar som
kan komma att finansieras genom lån. De kommunala
bolagens låneskuld tryggas genom kommunal borgen.
Borgensramarna har ökat de senaste åren i takt med
ökade investeringsbehov i de kommunala bolagen. Med
start hösten 2020 genomfördes ett antal gemensamma
workshops där representanter från kommunen, de kom
munala bolagen och Kommuninvest tillsammans gick
igenom kommunkoncernens upplåningsutrymme och
kommande investerings och upplåningsbehov. I sam
band med det redovisade Kommuninvest vilket riskvärde
kommunkoncernen hade utifrån ett antal parametrar.
En låg siffra är att föredra och 10 är det sämsta värdet
man kan få. Riskvärdesanalysen grundade sig i ett antal
ekonomiska mått, låneskuld, befolkningsutveckling
och skattesats. För 2020 uppgick kommunkoncernens
riskvärde till 8,0 och året dessförinnan till 9,5.
Kommunkoncernen har en kontokredit på 20 mkr.
Saldot var vid årets slut positivt, vilket innebär att kre
diten inte nyttjades.
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Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital, det vill säga
utan lån. Soliditeten visar kommunens och koncernens
finansiella styrka på lång sikt. Faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas för
ändring. Kommunkoncernens soliditet uppgick vid årets
slut till 16 procent, vilket var en liten förbättring jämfört
med 2020. Kommunens soliditet uppgick till 45 procent,
vilket var en förbättring jämfört med år 2020 då den
uppgick till 43 procent. Kommunens lösen av en del av
ansvarsförbindelsen för pensioner påverkade nyckeltalet
både för koncernen och kommunen under 2018 och 2019.
Enligt nu gällande redovisningsprinciper beräknas soli
ditetsmåttet exklusive den del av pensionsavsättningen
som redovisas under ansvarsförbindelser. Räknas även
ansvarsförbindelsen in blir kommunens soliditet för
första gången positiv, 1 procent, vilket är en förbättring
jämfört med 2020 då den uppgick till –7 procent. En
utmaning för kommunkoncernen framåt är att behålla
och helst förbättra soliditeten. Investeringsbehov och
lånebehov påverkar nyckeltalet.
procent
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Likviditet
Likviditeten visar kommunkoncernens betalnings
förmåga på kort sikt. Koncernen behöver likvida medel
för att utjämna tidsglapp mellan in och utbetalningar
och för att kunna ha en buffert vid oväntade händelser.
Kommunens likviditet är god. De likvida medlen
uppgick vid årets slut till 52 mkr. De negativa resultaten
som kommunen redovisade 2018 och 2019 påverkade
likviditeten negativt.
Kommungemensamma poster – finansen
Inom den finansiella verksamheten redovisas kommun
gemensamma intäkter och kostnader, bland annat skatte
intäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader och kostnader för försäkringar och
eventuella räntor.

Kommunalskatt och generella statsbidrag 2021, tkr

Skatter och statsbidrag

Kommunens preliminära medel från kommunalskatt
för 2021 uppgick till 394,2 mkr, vilket var 4,7 mkr
högre än budgeterat. Justeringen av slutavräkningen
av kommunalskattemedel för 2020 medförde en intäkt
på 1,5 mkr och den preliminära slutavräkningen för
kommunalskatt för 2021 innebar en intäkt på 10,5 mkr,
vilket var 10,5 mkr mer än budgeterat. Fastighetsavgiften
gav 950 tkr lägre intäkter än budgeterat. De generella
statsbidragen genom inkomstutjämning, kostnads
utjämning och regleringsbidrag gav totalt ett bättre utfall
än budgeterat med 1,6 mkr. Det tillfälliga statsbidraget
för flyktingmottagande innebar att kommunen fick
knappt 2 mkr, vilket var i enlighet med budget. När det
gäller LSSutjämningen uppgick kommunens bidrag till
4,8 mkr, vilket var marginellt sämre än budgeterat. Totalt
innebär samtliga dessa poster att kommunens skatte
intäkter och generella statsbidrag redovisade en positiv
avvikelse jämfört med budget på knappt 17,2 mkr.
Utfall

Budget

Avvikelse

394 221

389 531

4 690

24 091

25 041

– 950

Intäkter
Kommunalskatt, preliminära medel
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning

143 043

141 529

1 514

Kostnadsutjämning

29 738

29 748

– 10

Regleringspost

27 213

27 160

53

1 505

0

1 505
10 462

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2020
Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2021

10 462

0

Flyktingmedel

1 978

1 978

0

LSSutjämning

4 807

4 886

– 79

637 058

619 873

17 185

Summa intäkter
Summa kostnader
Totalt

0

0

0

637 058

619 873

17 185

*Uppgifter hämtade från SKR:s cirkulär 21:49
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Pensioner

Kommunens resultatpåverkande poster för pensions
kostnader uppgick till 36,7 mkr, se tabell nedan. Det
var knappt 3,3 mkr lägre än 2020. De lägre kostnaderna
berodde främst på lägre premier för försäkringsavgiften
under 2021. Gällande förändring av avsättning till
pensioner uppstod en ökad kostnad i samband med
förändrade livslängdsantaganden i beräkningsmodellen
för pensionsskuld. Det var en engångskostnad som
påverkade resultatet 2021.
Pensionskostnader
tkr

2021

2020

Årets utbetalda pensioner

8 914

9 023

Ränta på pensionsmedel

853

356

Försäkring pensionsskuld

3 751

9 839

Avgiftsbestämd ålderspension

12 161 11 487

Särskild löneskatt

6 991

7 726

Förändring avsättning pensioner

3 990

1 496

Summa

36 660 39 927

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att
det finns balans mellan kostnader och intäkter. Ett tydligt
nyckeltal är hur stor andel de löpande verksamhets
kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella
statsbidrag, den så kallade nettokostnadsandelen. Åren
2017–2019 ökade kommunens kostnader snabbare än
intäkterna. Det är en långsiktigt ohållbar ekonomisk
situation som inte ger utrymme för oförutsedda händel
ser, investeringar och framtida åtaganden. För åren 2020
och 2021 såg det bättre ut eftersom nettokostnadsandelen
förbättrades.
2021

2020

2019

Verksamhetens nettokostnader, tkr

614 905

597 937

Skatter och generella statsbidrag, tkr

637 058

610 039

96,5

98,0

Nettokostnadsandel, procent

År 2021 var nettokostnaderna 96,5 procent av skatte
intäkterna. År 2020 blev inte helt rättvisande eftersom
skatteintäkter och generella statsbidrag inkluderade de
tillfälliga statliga stöd kommunen fick med anledning
av pandemin. Samtidigt fanns både merkostnader och
intäktsbortfall med i verksamhetens nettokostnader,
vilket gör nyckeltalet svårt att värdera. Detsamma gäller
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2018

2017

591 630

611 970

554 902

578 725

568 171

551 991

102,2

107,7

100,5

för verksamhetens nettokostnader 2021. Det som kan
konstateras är att om nyckeltalet är över 100 procent går
mer pengar till verksamheterna än vad kommunen får in
genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Pengarna
in till kommunen ska även räcka för att finansiera kom
munens kostnader för avskrivningar, finansiella poster
och helst också ge lite pengar över.

Investeringar
Inom kommunkoncernen pågick flera större investerings
projekt. AB Vingåkershem byggde ett nytt lägenhetshus
med åtta lägenheter i Högsjö. Vingåker Vatten och
Avfall AB färdigställde den nya återvinningscentralen.
Vidare påbörjade kommunen det stora arbetet med att
stabilisera Vingåkersån. Kommunfullmäktige beslutade
om nybyggnation av två förskolor i centralorten och
en ny skolbyggnad i Marmorbyn. Investeringarna ska
genomföras av Vingåkers Kommunfastigheter AB och
beräknas komma i gång under 2022. Investeringarna i
de kommunala bolagen finansieras till största delen med
upptagande av nya lån med kommunal borgen.
Kommunens egna investeringar uppgick till 11,1 mkr.
Årsbudgeten uppgick till 15,4 mkr. Främst genomfördes
investeringar inom kommunstyrelsens verksamhets
område, bland annat data och digitaliseringsinveste
ringar, ny lastmaskin, upprustning av lekplatser samt
nya bryggor till badplatser. Vidare genomfördes 132 tkr
Nämnd

i investeringar i enlighet med önskemål som framkom
i samverkan med landsbygdsgrupperna. När det gäller
investeringarna har kommunstyrelsen en historia av att
förbruka bara cirka hälften av den avsatta ramen. Under
2021 var arbetet dock mer offensivt i att utnyttja medlen
som planerat. Det samt några akuta behov som uppstod i
slutet av året gjorde att utfallet blev knappt 600 tkr högre
än ramen. Övriga investeringar under året bestod bland
annat av klättervägg till badhuset, möbler till slottet,
elcyklar till funktionshinderomsorgen, datorer till verk
samheten inom personlig assistans, ärendehanterings
system till bygg och planverksamheten, biblioteks
system samt inventarier till Sävstaskolan, Slottsskolan
årskurs f–6 och Kulturskolan. För övrigt är det social
nämnden som inte förbrukade merparten av sina inves
teringsmedel, vilket berodde på avbruten och försenad
upphandling gällande verksamhetssystem. Totalt återstår
4,6 mkr ur socialnämndens investeringsbudget.

Beslut

tkr

Totalbelopp

Utfall

budget

2021

Återstår

Kommunstyrelsen

KF § 118, den 23/11 2020

9 145

9 741

– 596

Kultur och fritidsnämnden

KF § 118, den 23/11 2020

185

185

0

Samhällsbyggnadsnämnden

KF § 118, den 23/11 2020

320

297

23

Barn och utbildningsnämnden

KF § 118, den 23/11 2020

600

423

177

Socialnämnden

KF § 118, den 23/11 2020; § 23, den 19/4 2021

Summa

5 108

486

4 622

15 358

11 132

4 226
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Investeringar synnerliga skäl
Kommunfullmäktige beslutade, utöver det som nämnts
ovan, under 2017, 2020 och 2021 att vid behov finansiera
investeringar för ytterligare 57,2 mkr genom upptagande
av nya lån. Det handlade bland annat om infrastruktur i
Baggetorp, förstärkningsåtgärder och utveckling av åpro
menaden vid Vingåkersån, ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen (wifinät i kommunens verksamhets
lokaler) och inventarieinköp till ny förskola och skola.
Under 2021 genomfördes de sista inventarieinköpen
till Slottsskoleprojektet i samband med att fritidsgården
färdigställdes. Projektet hade en budget på 12,8 mkr och
KF

när projektet avslutades i samband med bokslutet för
2021 återstod 3,3 mkr som outnyttjat.
Beloppet för återstående projekt med synnerliga skäl
i investeringsbudgeten uppgick 2021 till totalt 39,3 mkr
(se tabellen nedan), varav 36,0 mkr avser pågående pro
jekt och 3,3 mkr det avslutade Slottsskoleprojektet. Vid
årets slut hade kommunen använt 8,7 mkr och merparten
avsåg extra asfaltering, förstärkningsåtgärder vid Ving
åkersån och ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen.
Kommunen tog inte några nya lån. Se även avsnittet
Räkenskaper – Investeringsredovisning.

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat

tkr
§ 69 den 26/6 2017

Utfall Utfall Återstår

totalbelopp 2016–2020
Slottsskoleprojektet, fritidsgård + skola*

§ 118 den 23/11 2020 Extra asfaltering
§ 33 den 19/4 2021

Infrastruktur Baggetorp (Sjögölet)

§ 57 den 21/6 2021

Förstärkningsåtgärder samt utveckling av åpromenad

§ 65 den 21/6 2021

Inventarier till förskolan Gränden

§ 65 den 21/6 2021

Inventarier till den nya skolan Marmorbyn

§ 110 22/11 2021

Ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen

Vingåkersån

Summa

2021

12 800

9 241

249

3 310

12 914

0

2 916

9 998

9 000

0

129

8 871

17 500

0

3 161

14 339

1 040

0

0

1 040
840

840

0

0

3 100

0

2 224

876

57 194

9 241

8 679

39 274

*Slottsskoleprojektet avslutades i och med bokslut 2021.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk
ställning
Även verksamhetsåret 2021 påverkade covid19 kom
munens och koncernens verksamheter. Både på kost
nads och intäktssidan fanns avvikelser i olika omfattning
som kunde härledas till pandemin.
Koncernens resultat förbättrades jämfört med före
gående år vilket främst berodde på högre skatteintäkter
och generella statsbidrag i kommunen. Under 2020
påverkades dessutom koncernens resultat av engångs
kostnader i samband med att fastighetsbolagen övergick
till redovisning enligt K3modellen, vilket medförde
nedskrivningsbehov av vissa fastighetsvärden. Kon
cernens nyckeltal för soliditet och skuldsättningsgrad
återhämtade sig från den försämring kommunens inlösen
av en del av pensionsåtagandet medförde 2018 och 2019.
Enbart kommunens resultat innehöll både kostnads
poster och intäktsbortfall som kunde härledas till pande
min. Socialnämnden återsökte de merkostnader den hade
under 2020 och en stor del av dessa tillgodoräknades
resultatet för 2021. Kultur och fritidsnämnden tappade
intäkter i samband med att både badhuset och slottet
hölls stängda. Samhällsbyggnadsnämnden hade också
lägre intäkter än budgeterat eftersom inspektioner och
tillsynskontroller inte kunde genomföras. Däremot var
det högre aktivitet på bygg och planverksamheten som
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ökade sina intäkter i relation till budget. Också den
finansiella verksamheten fick högre intäkter genom bättre
utfall gällande främst skatteintäkterna än vad som var
känt då budgeten fastställdes. Vidare bidrog sjuklöne
ersättningar till finansens överskott.
När det gäller budgetföljsamheten så lyckades några
nämnder bättre än andra av olika anledningar, bortsett
från pandemin. Socialnämnden har i flera år aviserat
att de inte klarar att hantera hela sitt underskott genom
effektiviseringar och neddragningar. Samtliga nämnder
fortsätter arbetet för en ekonomi i balans till plan
periodens slut 2022.
Regeringen beslutade under 2021 om ett riktat stats
bidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.
Bidraget ska främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning. Totalt finns 750 mkr som ska
fördelas under åren 2022–2024. Förutsättningen för att få
söka medel från Kommundelegationen är att kommunen
eller regionen har en svag ekonomi med behov av att
vidta effektiviseringsåtgärder. Svag ekonomi betyder i
det här läget att kommunen eller regionen vid utgången
av 2020 hade en negativ soliditet inklusive ansvars
förbindelsen för pensioner. Totalt kan 25 kommuner
och 13 regioner söka bidraget. Vingåkers kommun är
en av dem. Bidrag kan ges för omstrukturerings och
effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa

kommunens eller regionens verksamhet till nya eko
nomiska förutsättningar. Bidraget får endast användas
till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som
beslutet fattas och i enlighet med beslutet. Kommunens
ledningsgrupp påbörjade arbetet med att sammanställa
de uppgifter som behöver lämnas in och att ta fram en
lista med åtgärder som bedöms vara aktuella för en
ansökan. Underlaget ska hanteras av kommunstyrelsen
i mars. Ansökningstiden går ut den 31 mars och därefter
kommer Kommundelegationen att besluta om vilka
åtgärder som kan tilldelas det riktade statsbidraget. Vid
bedömningen beaktas
• om kommunen har en skattesats som överstiger den
genomsnittliga kommunala respektive regionala
skattesatsen

för riket
• skattesatsen med hänsyn tagen till olika huvud
mannaskap

• kommunens eller regionens ekonomiska utveckling
och ekonomiska situation
• kommunens eller regionens produktivitet och effek
tivitet
• demografi och befolkningsprognoser
• hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att lång
siktigt skapa en ekonomi i balans
• förutsättningarna i den samlade planen för att upp
nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hus
hållning.
Kommundelegationen fattar beslut vid fyra tillfällen
under 2022, i april, maj, juni och augusti.

Det är ett tufft ekonomiskt läge kommunen och de
kommunala bolagen står inför. Behoven av investeringar
i infrastruktur och bostäder gör att koncernen behöver
prioritera investeringar och hantera finansierings
behoven. Det är en utmaning att både gasa och bromsa
samtidigt som kommunen behöver satsa på att både
behålla och locka nya invånare till kommunen. Fler
invånare ställer krav på kommunal verksamhet men ger
samtidigt högre skatteintäkter och generella statsbidrag
till kommunen. Investeringar kräver finansiering. Under
2021 ökade de långfristiga skulderna i koncernen med
drygt 25 mkr. Vingåkers Kommunfastigheter AB står
för den största låneskulden, 445 mkr, vilken motsvarar
59 procent av koncernens upplåning.
De senaste årens budgetbeslut i kommunen har inte
gett utrymme för några större satsningar utan mest
handlat om att kompensera nämnderna för de kostnads
ökningar som löner och hyror innebär. Det har ställt
krav på nämnderna att besluta om åtgärdsplaner för en
ekonomi i balans. Budgeten för 2022 är beräknad på ett
för högt befolkningsantal som grund för skatteintäkter
och generella statsbidrag, 9 100 personer den 1 november
2021. Det faktiska antalet uppgick till 9 074 personer. Det
är en utmaning att behålla det långsiktiga perspektivet
och inte fastna i åtgärder som ger ekonomisk effekt på
kort sikt men som kanske inte är den bästa lösningen
på längre sikt.
Ur ett medborgarperspektiv behöver kommunen och
de kommunala bolagen fortsätta att ha ett gemensamt
helhetsperspektiv på verksamhet och ekonomi för en
fortsatt ekonomi i balans.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om
kostnaderna är högre än intäkterna ett enskilt år uppstår
ett underskott som kommunen måste återställa inom de
tre påföljande åren. Balanskravet gäller kommunens
nämnd och förvaltningsorganisation.
Kommunen redovisade ett överskott på 24,7 mkr.
Efter justeringar för realisationsvinster i samband med
fastighetsförsäljningar på 0,7 mkr uppgick årets balans
kravsresultat till 24,0 mkr.
Kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) som
efter kommunfullmäktiges beslut kan användas under
en lågkonjunktur om kommunen samtidigt redovisar
ett underskott mot balanskravet. Syftet med RUR är
att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att
senare, under vissa förutsättningar, kunna utnyttja den
när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR syftar
till att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget
över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för
verksamheterna. Kommunfullmäktige har i sina riktlinjer
för god ekonomisk hushållning beslutat om hur regel
verket ska tillämpas i kommunen. Enligt riktlinjerna får
medel avsättas till RUR om kommunen har ett resultat
som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Kommunens resultat 2021 motsvarade 3,87
procent. Det som kan avsättas är den del av resultatet som
överstiger 2 procent. År 2021 avsattes därför 9,7 mkr
till RUR.
Av resultatet öronmärktes också 1,5 mkr för kommande
arrangemang och projekt. Kommunens justerade resultat
uppgick därefter till 12,8 mkr jämfört med 12,6 mkr 2020.
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Balanskravsutredning (mkr)

2021

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

24,7

12,9

Avgår: Alla realisationsvinster

– 0,7

– 0,2

Årets balanskravsresultat

24,0

12,7

– 9,7

– 0,5

14,3

12,2

Reservering av medel till resultat
utjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat efter
reservering till RUR
Reservering öronmärkning: Projekt
och arrangemang

– 1,5

0,4

Justerat resultat

12,8

12,6

Utmärkande för årets balanskravsutredning var
• att det inte fanns något tidigare underskott att
återställa eftersom de justerade resultaten tidigare år
var positiva
• att intäkterna justerades för realisationsvinster på
0,7 mkr
• att kommunen reserverade 9,7 mkr till resultat
utjämningsreserven
• att RUR uppgår till 20,2 mkr efter årets reservering
som kommunfullmäktige beslutar om i samband
med fastställandet av årsredovisningen
• att kommunen reserverade 1,5 mkr av resultatet för
kommande arrangemang och projekt.

Väsentliga
personalförhållanden
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Där
för är medarbetarna och arbetet med personalfrågor kri
tiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kom
munala servicen. Förväntningarna från invånarna på till
gänglighet samt tekniska och individanpassade lösningar
ökar. Det ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering
som möjlighet till vidareutbildning.
Antalet medarbetare med tillsvidareanställning i kom
munkoncernen var 758, varav 727 i Vingåkers kommun
och 31 i de helägda bolagen. Av de tillsvidareanställda
var 599 kvinnor och 159 män. I koncernen var således
80 procent av de tillsvidareanställda kvinnor.
Sjukfrånvaron var hög på grund av pandemin men
minskade jämfört med förra året och landade på drygt
9 procent. I de helägda kommunala bolagen hamnade
sjukfrånvaron på drygt 6 procent.
Pandemin var en stor och svår utmaning för perso
nalen. Trots pandemins påfrestningar fungerade den
kommunala verksamheten på grund av en stor flexibili
tet i organisationen som gjorde att många medarbetare
tillfälligt kunde byta arbetsuppgifter. Pandemin innebar
dock att viss icke lagstyrd verksamhet under perioder
var stängd.
Redovisningen nedan avser enbart Vingåkers kom
mun som arbetsgivare.
Antalet anställda ökade något, fler erbjöds heltid
och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade.
Personalomsättningen var stabilt hög och medelåldern
sjönk. Sjukfrånvaron minskade men var på grund av
covid19 mycket hög. På grund av pandemin nyttjades de
intermittent anställda i något större utsträckning. Kom
petensbehovet var fortfarande stort i alla verksamheter.
Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i
kommunen och behöver kontinuerligt anpassa organisa
tionen efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög
kvalitet till medborgarna, vilket ställer krav på organisa
tionen att vara flexibel och beredd att möta framtiden på
nya sätt med nytt tänkande. Medarbetarnas engagemang
och kompetens borgar för kvalitet i verksamheten.
Redovisningen ska ligga till grund för kommunens
strategiska arbete med arbetsgivarpolitiska och arbets
miljöfrämjande insatser. Den ska även bidra till att de
personalekonomiska frågorna analyseras per verksam
hetsområde och vägs in i den samlade verksamhets

planeringen för kommande år. Uppgifterna har i huvud
sak hämtats ur kommunens personalsystem. Om inget
annat anges avser värdena den 31 december respektive år.

Anställningar
Den 31 december var 727 personer tillsvidareanställda.
Antalet ökade med totalt 2.
Förvaltning, antal
Barn och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

2021 2020 2019
268

265

268

38

40

39

Kultur och samhälls
byggnadsförvaltningen

76

78

72

Socialförvaltningen

345

342

340

Totalt

727

725

719

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Vingåkers kommun hade en genomsnittlig sysselsätt
ningsgrad för de tillsvidareanställda om 95,22 procent
av heltid. Skillnaden mellan förvaltningarna var små.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat de
senaste åren.
Förvaltning, procent

2021 2020 2019

Barn och utbildningsförvaltningen

96,38 95,99

Kommunledningsförvaltningen

100

96,3

100

100

Kultur och samhälls
byggnadsförvaltningen

95,26

94

94,6

Socialförvaltningen

93,78

93,1

93,1

Totalt

95,22 94,68

94,8

Heltid och deltid
Antalet heltidsanställda ökade med 12. Därutöver hade
ett antal av socialförvaltningens medarbetare lägre
sysselsättningsgrad eftersom de på grund av möjligheten
till önskad sysselsättningsgrad inte arbetade heltid.
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2021

Förvaltning, antal

2019

Deltid

Heltid

Deltid

Heltid

Deltid
35

Barn och utbildningsförvaltningen

230

38

228

39

229

Kommunledningsförvaltningen

38

0

40

0

39

0

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen

76

13

62

16

55

17

Socialförvaltningen

248

97

234

108

227

114

Totalt

579

148

566

163

552

168

Medelålder

Personalomsättning

Medelåldern för kommunens anställda sjunker årligen
och var vid årsskiftet 45,7 år, vilket kan jämföras med
2010 då den var 58 år.

Personalomsättningen var hög, men stabil på 12 pro
cent. Antalet nyrekryterade tillsvidareanställda var 91,
oförändrat i förhållande till 2020. Det kan jämföras med
2010, då kommunen rekryterade 48 tillsvidareanställda
och personalomsättningen var under 7 procent. Med
nuvarande personalomsättning byts kommunens sam
lade kompetens ut vart åttonde år. Totalt rekryterade
kommunen närmare 300 medarbetare med olika anställ
ningsformer. I antalet inkluderas återanställningar av
visstidsanställda men exkluderas intermittent anställda.
Antalet intermittent anställda varierade över tid men var
uppskattningsvis cirka 200 till antalet. Således rekryte
rade kommunen totalt cirka 500 medarbetare.

Intermittent anställda
År 2021 arbetades 124 406 timmar av så kallade inter
mittent anställda (timanställda). Det motsvarade cirka 63
årsarbetare. Antalet arbetade intermittenta timmar ökade
med cirka 4 årsarbetare. Det berodde främst på pandemin
som ledde till ett större behov av korttidsvikarier på
grund av högre frånvaro bland den ordinarie personalen.

Kompetensförsörjning
Det finns svårigheter med att rekrytera vissa kompetenser
inom kommunens verksamheter. Generellt förbättrades
dock rekryteringssituationen.
Inom socialförvaltningen förbättrades situationen
både gällande sjuksköterskor och socialsekreterare. Båda
är funktioner som tidigare har setts som svårrekryterade.
Under våren var också lärarrekryteringen i fokus
och för tredje året i rad begärdes namn och adress till
nyutexaminerade lärarstudenter ut från närliggande
universitet och ett vykort togs fram i samarbete med
kommunikationsenheten. Cirka 2500 studenter fick
direktadresserade vykort skickade till sig och antalet
behöriga lärare som sökte till de vakanta tjänsterna
ökade.
Under våren deltog kommunen på Framtidsmässan
som på grund av pandemin var digital. Det var första
gången kommunen deltog i en digital rekryterings
mässa. Ett nytt digitalt innovativt material togs fram
och en arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar deltog i mässan. Under dagen lyckade
arbetsgruppen svara på alla inkomna frågor och chatta
med cirka 200 studenter.
För att kunna erbjuda ytterligare ett verktyg för att
få en ännu mer träffsäker rekrytering certifierades ett
nytt arbetspsykologiskt test via Jobmatch Talent. Job
Match Talent är granskat och certifierat av Det Norske
Veritas (DNVGL) enligt EFPA:s (European Federation
of Psychologists Association) nya bedömningsmodell.
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Löner
Lönerevisionen genomfördes per den 1 april. På kom
munnivå höjdes lönenivån med drygt 2 procent, i enlighet
med budgeterade löneökningsmedel. Den genomsnittliga
lönen för alla anställda (exklusive revisionen) höjdes
med knappt 2 procent. Medellönen var 30 709 kr för
kvinnor och 31 257 kr för män. Kvinnors löner var i
genomsnitt 98,25 procent av männens, vilket kan jäm
föras med 2020 då de var 96,3 procent. En lönekartlägg
ning genomfördes och handlingsplaner för jämställda
löner upprättades.

Sjukfrånvaro – aktiva åtgärder

•
•
•
•
•
•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet strukturerades
med systematiska uppföljningar och analyser av
dem.
Chefsutbildning om arbetsmiljö genomförs
kontinuerligt.
HRstrategerna gör kontinuerliga rehabronder med
alla chefer, där man går igenom alla ärenden.
Företagshälsovården används proaktivt för att
förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.
Regelbundna uppföljningar av riskbedömningar
och handlingsplaner i samband med pandemin
genomfördes med stöd från HRenheten.
Friskvårdsbidraget nyttjades av totalt 469
medarbetare vilket är en ökning i antal från år
2020. Den totala kostnaden var drygt 700 tkr. Av
kommunens medarbetare nyttjade 65 procent
friskvårdsbidraget, varav 39 procent till olika
former av gymkort, 23 procent till massage eller
osteopati och 10 procent till paddel.

Sjukfrånvarokostnader

kr

I bokslutet redovisas sjukfrånvaro för tillsvidareanställda
som sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid, vilket
är den form som Sveriges Kommuner och Regioner har
fastställt. Den innefattar all sjukfrånvaro som andel av all
tillgänglig arbetstid, det vill säga tid som arbetsgivaren
har kunnat påverka, och är uppdelad på korttidsfrånvaro
(mindre än 60 dagar) och långtidsfrånvaro. Den totala
sjukfrånvaron ökade med knappt 2 procentenheter jäm
fört med 2020.
Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro
Grupp, procent

2021 2020 2019 2018 2017

Över 60 dagar

38,99 36,18 39,11 39,93 44,42

Under 29 år

10,13 11,04

7,99

6,09

8,78

8,04 10,73

8,21

7,69

7,51

30–49 år
Över 50 år

10,20 11,56

8,38

8,89

8,64

Kvinna

9,95 12,25

9,12

9,20

9,31

Man

6,73

7,15

5,07

4,56

3,73

Totalt

9,24 11,18

8,28

8,30

8,24

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

Sjukfrånvaron kostar stora summor varje år. Under
2021 betalade kommunen ut sjuklön om cirka 7,9 mkr
och därtill kom kringkostnader i form av semesterlön,
personalkringkostnader med mera. Kommunens faktiska
kostnader för sjukfrånvaron uppgick till minst 14,8 mkr.
Då är inte produktionsbortfall, vikariekostnader, intro
duktionskostnader med mera medräknade. Tabellen
nedan visar preliminära belopp för respektive förvaltning
hämtade från kommunens rehabsystem.
Förvaltning,

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig
arbetstid

Förvaltning, procent

2021 2020 2019 2018 2017

Kommunlednings
förvaltningen

2,55

3,47

3,98

3

4,20

5,95 10,75

8,27

8,11

5,01

8,57 10,40

8,15

5,81

6,92

Kultur och samhälls
byggnadsförvaltningen
Barn och utbildnings
förvaltningen
Socialförvaltningen
Totalt

11,56 12,99
9,24 11,18

8,97 11,09 10,08
8,28

8,30

8,24

Total kostnad Total kostnad
2021

2020

förvaltningen

5 764 355

6 463 804

Socialförvaltningen

8 591 904

10 607 385

948 859

1 574 922

Barn och utbildnings

Kultur och samhälls
byggnadsförvaltningen
Kommunlednings
förvaltningen
Totalt

406 415

626 822

14 866 092

18 326 874
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Förväntad utveckling
Vingåkers ekonomi på sikt
Utbrottet av covid19pandemin i mars 2020 fick konse
kvenser för både verksamheten och ekonomin som med
stor sannolikhet kommer att påverka kommunen och de
kommunala bolagen under en lång tid framöver. Hur
de ekonomiska konsekvenserna påverkar framöver är
svårt att förutse, men konsekvenser för sysselsättning
och näringsliv kommer att påverka kommunen i ett
läge när kommunens ekonomiska situation redan är
ansträngd. Alla nämnder har beslutat om åtgärdsplaner
och konsekvensbeskrivningar för en ekonomi i balans
vid planperiodens slut 2022.
Hur Rysslands pågående invasion och väpnade angrepp
mot Ukraina påverkar den ekonomiska utvecklingen är
svårt att sia om, men den kommer att få både ekonomiska
och verksamhetsmässiga konsekvenser för en stor del av
världen. Kommunledningen bevakar frågan.
Regeringen beslutade 2021 om ett riktat statsbidrag
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.
Bidraget ska främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning. Totalt finns 750 mkr som ska
Resultatbudget, mkr

Bokslut 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Verksamhetens intäkter

161,3

111,2

111,2

111,2

Verksamhetens kostnader

– 64,8

– 33,5

– 42,7

– 51,6

– 1,3

– 2,1

– 2,1

– 2,1

637,1

636,1

650,1

668,5

2,5

0,0

0,0

0,0

24,7

1,7

6,5

16,0

Avskrivningar
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto
Årets resultat
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fördelas under åren 2022–2024. Totalt kan 25 kommuner
och 13 regioner söka bidraget och Vingåkers kommun
är en av dem. Bidrag kan ges för omstrukturerings och
effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa kom
munens eller regionens verksamhet till nya ekonomiska
förutsättningar. Kommunledningsgruppen har tagit
fram en lista med åtgärder som bedöms vara aktuella
för en ansökan. Totalt finns åtgärder för drygt 85 mkr
redovisade. Handlingarna går upp till kommunstyrelsen
i mars och ansökningstiden går ut den 31 mars. Kom
mundelegationen beslutar därefter vilka kommuner
och regioner som ska få del av det riktade statsbidraget.
Beslut kommer att fattas vid fyra tillfällen under 2022,
i april, maj, juni och augusti.
Kommunen har ännu ingen koncernbudget och därför
redovisas endast kommunens budget och flerårsplan
nedan. För åren 2023 och 2024 görs beräkningar för
skatteintäkter och statsbidrag, avskrivningar, pensioner,
räntor, beräknad löneförändring samt övriga finansiella
poster. I övrigt genomförs budgetförändringar för verk
samheten ett år i taget.
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För 2022 beslutade kommunfullmäktige om en budget
som ger ett positivt resultat på 1,7 mkr. För 2023 och
2024 uppgår resultatet för kommunen till 6,5 mkr res
pektive 16,0 mkr enligt den fastställda flerårsplanen.
Budgeten för 2022 är beräknad på en befolkningsmängd
på 9 100 personer den 1 november 2021. Den faktiska
folkmängden uppgick till 9 074 personer, vilket är 26
personer färre. Trots att befolkningsmängden är min
dre än vad som låg till grund för budgeterade skatte
intäkter och generella statsbidrag visar den senaste
skatteunderlagsprognosen från SKR i februari 2022 att
kommunens intäkter från skatter och generella bidrag
förväntas bli 5,3 mkr högre än budgeterat. Därutöver
tilldelas kommunen riktade statsbidrag på 2,5 mkr för
högt flyktingmottagande och 3,4 mkr för kommuner
med särskilda utmaningar. Även för åren 2023 och 2024
förutspås ett bättre utfall för skatteintäkter och generella
statsbidrag än vad som låg till grund för kommun
fullmäktiges beslut i november 2021.
Utredningen En god kommunal hushållning presen
terades och var ute på remiss under 2021. Ett beslut
i riksdagen förväntas fattas innan sommaren 2022.
Bland annat innebär En god kommunal hushållning
att alla kommuner ska anta ett långsiktigt program för
god kommunal hushållning. Långsiktighet i beslut om
verksamhet och ekonomi är en utmaning, inte minst
eftersom regeringens budgetar kommer sent och har

kortsiktiga perspektiv, men samtidigt en förutsättning
för en långsiktig ekonomi i balans. Hur detta kommer att
påverka arbetet under 2022 återstår att se. Det är valår
och det blir den nya majoriteten efter valet i kommunen
som beslutar om det långsiktiga programmet.
Kommunens bolag, främst fastighetsbolagen, har haft
en hög investeringsnivå de senaste åren som kommer att
fortsätta under planeringsperioden. Investerings och
upplåningsbehovet i kommunkoncernen är stort och
gemensamma prioriteringar är nödvändiga om finansie
ring genom upptagande av nya lån ska kunna ske. Kom
munkoncernen har redan en hög skuldsättningsgrad även
om nyckeltalet förbättrades något jämfört med 2020.
Kommunens likviditet är, trots det ekonomiska läget,
fortfarande relativt god, men de senaste årens negativa
resultat och kommunens inlösen av en del av ansvars
förbindelsen för pensioner påverkade likviditeten. Kom
munen har inga lån. Upplåning finns i de kommunala
bolagen med kommunal borgen.
Trots de negativa avvikelserna för flera av nämnderna
i bokslutet 2021 blev kommunens resultat ändå positivt
tack vare statliga bidrag. Med de statliga tillskotten som
aviserades i höstbudgeten ser läget något ljusare ut för
kommande år, men det innebär inte att den ekonomiska
situationen är löst. Prioriteringar och tuffa beslut kom
mer att krävas för att kommunens ekonomi ska komma
i balans.
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Kommunchefen om faktorer som påverkar
den förväntade utvecklingen
Huvudrubriken för det här avsnittet, förväntad utveck
ling, är egentligen olyckligt vald. Osäkerhetsfaktorerna
har så stor inverkan att det är svårt att ha en välgrundad
uppfattning om vad som väntas ske, vilket framgår nedan.
Befolkningsutveckling
Befolkningsförändring är en av de viktigaste faktorerna
som påverkar kommunens verksamheter. Hur antalet
invånare kommer att förändras är dock osäkert. Sedan
något år tillbaka arbetar kommunen med två huvud
scenarion (inte prognoser). Det ena innebär att kommu
nen och privata aktörer genomför det som diskuteras
när det gäller att skapa förutsättningar för nybyggnation
av bostäder. Om alla sådana planer förverkligas och
inflyttning utifrån fyller boendena kan antalet invånare
vara över 9 600 om några år. Det förutsätter dock utöver
ovan nämnda beslut även att kommunen möter en ökad
inflyttning med motsvarande ökning av den kommunala
servicen. Kommunen bevakar därför löpande befolk
ningsutvecklingen.
Arbetsmarknad
Utvecklingen på arbetsmarknaden är en annan viktig fak
tor som också är svår att förutsäga. Sörmland i stort och
Vingåker specifikt har sedan lång tid stor arbetslöshet.
Covid19pandemin har slagit väldigt olika hårt i olika
branscher och vad det kommer att innebära de närmaste
åren är svårt att säga. Att utmaningarna fortsätter att vara
stora är dock sannolikt. Samtidigt har kommunen en
styrka i sin relativa litenhet. Jämförelsevis små, lyckade
insatser eller positiva förändringar kan få stort genomslag
för andelen sysselsatta. Ett exempel är projektet för ökad
kompetensförsörjning och samtidigt minskat behov av
försörjningsstöd som kommunen genomförde under
2021. Arbetet pågår nu med att införa väsentliga delar
av arbetsmetoden från projektet i kommunens ordinarie
verksamheter.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de strategiskt viktigaste
frågorna både internt i kommunen och i bygden i övrigt.
Även här är det svårt att förutse utvecklingen. Både
kommunen och näringslivet måste fortsätta att arbeta
kreativt för att matcha kompetens och arbetsuppgifter.
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Digitalisering
Alla pratar om digitalisering, men vad begreppet egent
ligen innebär är ofta oklart. Vingåkers kommun närmar
sig nu snabbt en situation där alla som har beställt fiber
också kommer att ha det. Det är många aktörer som
arbetar med att öka digitaliseringen i Sverige och att ta
fram tjänster som den möjliggör. Det är svårt att förut
spå en förväntad utveckling, men självklart fortsätter
kommunen att prioritera digitalisering. Ett exempel är
Vinnovaprojektet som kommunen driver ihop med sam
verkanspartners för att effektivisera arbetet i omsorgen
och öka brukarnas möjligheter till sociala kontakter.
Infrastruktur
Infrastruktur är ytterligare ett bra exempel på grund
förutsättningar som påverkar utvecklingen i kommunen
men som är svåra att förutsäga. Vägbyggen och antalet
tågstopp är två sådana exempel. Kommunen har sällan
beslutsrätt i dessa frågor men satsar mycket tid på att
påverka dem som har det.
Ett annat exempel på viktig infrastruktur är lednings
systemet för vatten och avlopp. Behovet av att ersätta
gamla ledningar är stort och kostsamt. Dessutom riskerar
dessa frågor att bli begränsande för nybyggnation av
bostadsområden, eftersom det är både dyrt och tar lång
tid att dra nya ledningar.

Folkhälsa
Sörmland har nationellt sett sämre folkhälsa än många
andra län och Vingåker har sämre folkhälsa än andra
kommuner i länet. Denna fråga och de ovanstående
hänger dessutom ihop och påverkar varandra. Om
andelen sysselsatta ökar och skolbetygen förbättras,
förbättras också folkhälsan. Svårigheten att förutse
utvecklingen förstärks av sådana samband.

Ralf Hedin
Kommunchef

RÄKENSKAPER

Resultaträkning
Koncern

Kommun
Budget

tkr
Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader*

Not

2021

2020

2021

2021

2020

3

214 294

206 678

161 260

109 443

150 690

4, 26

– 775 411

– 772 330

– 764 826

– 711 005

– 737 565

0

– 11 100

0

0

5

– 43 353

– 54 300

– 11 338

– 12 124

– 11 061

– 604 470

– 619 952

– 614 905

– 613 686

– 597 937

varav jämförelsestörande kostnad,
medfinansiering ÅVC
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

406 189

388 544

406 189

389 531

388 544

Generella statsbidrag och utjämning

7

230 870

221 495

230 870

230 342

221 495

32 589

– 9 913

22 154

6 187

12 102
1 725

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

8

2 874

1 737

2 869

600

Finansiella kostnader

9

– 6 248

– 7 450

– 347

– 587

– 978

29 215

– 15 626

24 674

6 200

12 850

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

10

– 13 296

4 460

0

0

0

15 920

– 11 166

24 674

6 200

12 850

* Utfallet för verksamhetens intäkter och kostnader skiljer sig mot budget på grund av riktade statsbidrag som kommunen
bedriver verksamhet för. Dessa medel finns utöver av kommunfullmäktige beslutad budget.
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Balansräkning
tkr

Not

Koncern
2021

2020

Kommun
2021

2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

11
12

820 749
179 534

791 592
171 553

95 916
39 516

92 157
36 152

13
14

16 150
1 944
1 018 377

16 456
129
979 730

75 044
0
210 476

75 278
0
203 587

15

6 573
6 573

6 984
6 984

6 573
6 573

6 984
6 984

16
16
17
18

491
0
90 125
93 814
184 430

517
299
74 343
88 601
163 760

491
0
89 408
51 883
141 782

517
299
54 608
59 941
115 365

1 209 378

1 150 475

358 831

325 937

193 969
15 920
193 969

167 240
– 11 166
167 240

160 886
24 675
160 886

139 711
12 850
139 711

20
20

17 946
45 671
63 617

13 441
42 275
55 716

17 946
34 132
52 078

13 441
31 612
45 053

21
22

766 194
185 597
951 791

739 509
188 010
927 519

0
145 867
145 867

0
141 174
141 174

1 209 378

1 150 475

358 831

325 937

23

126 668

130 658

126 668

130 658

23
24
25

30 730
6 040
664

31 698
5 745
0

30 730
764 356
691 584

31 698
743 189
723 471

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsverksamhet
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital
därav årets resultat
Summa eget kapital

19

Avsättningar
Pensioner (inklusive särskild löneskatt)
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Borgensåtagande
Hyresavtal och leasing

Räkenskaper
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Kassaflödesanalys
Koncern*
tkr

Kommun

Not

2021

2020

2021

2020

15 920

– 11 166

24 675

12 850

Justering för av och nedskrivningar

27

43 353

54 300

11 338

11 061

Justering för gjorda avsättningar

28

7 901

13 314

7 025

5 181

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

29

– 31 927

– 21 728

– 3 500

3 144

35 247

34 720

39 538

32 236

– 21 451

– 6 428

– 34 800

– 13 293

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (–)/minskning (+) förråd och lager
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

325

– 294

325

– 294

3 255

– 26 321

4 693

– 21 649

17 376

1 677

9 756

– 3 000

– 37 138

– 79 597

– 19 812

– 10 925

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar

11, 12

Försäljning av materiella tillgångar

11, 12

Investering i finansiella tillgångar

1 353
– 306

– 223

Försäljning av finansiella tillgångar

2 000

Amortering revers
Kassaflöde från investeringsverksamheten

141
– 1 600

235

463

– 37 444

– 79 820

– 18 225

– 9 921

26 685

25 766

0

0

0

0

0

0

1 718

0

– 1 573

27 484

0

– 1 573

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar

– 1 815

Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

24 870

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Bidrag till statlig infrastruktur

411

411

411

411

Kassaflöde

411

411

411

411

5 213

– 50 248

– 8 058

– 14 083

Likvida medel vid årets början

88 601

138 849

59 941

74 024

Likvida medel vid årets slut

93 814

88 601

51 883

59 941

5 213

– 50 248

– 8 058

– 14 083

SUMMA KASSAFLÖDE
Årets kassaflöde

Förändring av likvida medel

* AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB har under 2020 övergått till komponentredovisning enligt K3modellen.
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Nothänvisningar
Not 1 Redovisningsprinciper

Kommunen införde från och med 2018 komponentavskriv

Från och med den 1 januari 2019 gäller den nya kommunala

ningar på nya investeringar. I ekonomisystemet hanteras det

bokförings- och redovisningslagen, KBRL (lag 2018:597).

via anläggningsregistret. Under 2018 beslutade kommun

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har rollen som

fullmäktige om en investeringspolicy och kommunstyrelsen

normgivande organ och har till uppgift att utveckla god redo

antog i samband med det riktlinjer för investeringar.

visningssed. De utarbetar rekommendationer i redovisnings

I bilaga till riktlinjerna finns rutin för komponentindelning.

frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt

Avskrivningstiden skiljer sig mellan olika komponenter från

och tolkar vad som är god redovisningssed för kommuner,

fem år och uppåt.

regioner och kommunalförbund. Dessa rekommendationer
ska kommunen följa.

Kommunen avviker till viss del från god redovisningssed
när det gäller komponentavskrivningar eftersom tillämpningen

Kommunens redovisning skedde i huvudsak enligt god
redovisningssed, i överensstämmelse med den nya redo
visningslagen samt RKR:s rekommendationer.

påbörjades först 2018 och endast avser nya investeringar
från och med 2018.
De kommunala bolagen AB Vingåkershem och Ving

Ingen förändring av tillämpade redovisningsprinciper

åkers Kommunfastigheter AB övergick 2020 till komponent

gjordes jämfört med föregående år.

redovisning enligt K3-modellen.

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncern
företag:

Bolag

Ägarandel, procent

Etableringsersättning
Av RKR R2 framgår att om det inte finns några villkor och

AB Vingåkershem

100

restriktioner för ett bidrag eller en kostnadsersättning ska

Vingåkers Kommunfastigheter AB

100

bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas så fort

Vingåker Vatten och Avfall AB

100

det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är fören
liga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Det

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen

betyder att etableringsersättningar, även kallat general

skedde under räkenskapsåret.

schablonen, ska intäktsredovisas så fort de uppstår.

I koncernens resultat- och balansräkning ingår ovan

Kommunen avviker från detta då dessa medel, enligt

nämnda bolag. Interna mellanhavanden eliminerades så

socialnämnden, bokförs mot balanskonto och projekt i

långt det var möjligt och kommunens redovisningsprinciper

stället för att intäktsredovisas. De används sedan för kost

var vägledande.

nadstäckning 36 månader framåt. Dessa medel omsätts

Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst

hela tiden men särskiljs inte för vilket år de kom. Det går

ingår inte i de sammanställda räkenskaperna eftersom kom

därmed inte att följa en enskild betalning. Pengarna tillfaller

munens andel av kommunbidraget uppgår till 20,80 procent.

kommunen månad 1–24, men den stora kostnaden för för
sörjningsstöd kommer månad 25–36. Det har medfört att

Avvikelser från god redovisningssed
Komponentavskrivningar

Enligt RKR R4 ska komponentavskrivningar tillämpas från

behållningen på balanskontot har varit stor i vissa perioder
och minskat snabbt i andra perioder. Medlen planeras an
vändas mer aktivt för
arbetsmarknadsåtgärder framöver. Av de medel som har

och med räkenskapsåret 2014. Väsentliga skillnader i för

inkommit hittills i år för flyktingmottagande gick 2 002 tkr till

brukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter

Viadidakt för svenska för invandrare och samhällsoriente

i en materiell anläggningstillgång måste beaktas och ska

ring, 4 714 tkr till försörjningsstöd och 224 tkr till barn- och

därmed skrivas av separat, så kallad komponentavskrivning.

utbildningsnämnden för kommunmottagna barn.

För varje investering görs en individuell prövning.

Räkenskaper
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Schablonersättningar däremot ska enligt RKR R2 periodi

Avsättning till deponi

seras. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två eller

Avsättning av medel för framtida kostnader avseende åter

flera redovisningsperioder, men det inte framgår hur mycket

ställande och sluttäckning av deponi skedde i enlighet med

av bidraget eller kostnadsersättningen som avser respektive

av kommunfullmäktige fastställd plan, § 85/2004, fram till

period, ska bidraget periodiseras med jämn fördelning från

och med 2013. En ny kostnadsberäkning under 2014 indike

och med den tidpunkt då bidraget enligt restriktionerna får

rade att kostnaderna beräknades hamna på cirka 16,5 mkr.

börja intäktsredovisas till och med den tidpunkt då hela bidra

Sedan tidigare hade kommunen avsatt 12,5 mkr för slut

get ska vara intäktsredovisat.

täckning av deponi, varför resterande 4 mkr avsattes och

Kommunen periodiserar dessa medel under 36 månader,

kostnadsfördes i samband med bokslutet för 2014. Under

vilket är i enlighet med god redovisningssed. Per den 31

2015 visade det sig att kommunens miljötillstånd för deponin

december 2021 fanns totalt 18 mkr uppbokat på balans

gör det möjligt för kommunen att ta emot täckmassor från

konto (jämfört med 29,0 mkr 2020 och 35,2 mkr 2019) av

externa företag. Det genererar kommunen årliga intäkter

seende både etableringsersättning och schablonersättning.

som tillförs avsättningen. Det medför att avsättningen per
den 31 december 2021 uppgick till 34,1 mkr. En revidering

Statsbidrag utan villkor

av tidplanen för sluttäckningen kommunicerades med läns
styrelsen och enligt kompletteringsanmälan till länsstyrelsen

I RKR R2 framgår att statsbidrag kommunen erhåller utan vill

ska deponin vara sluttäckt 2025, det vill säga inom fyra år.

kor ska redovisas i resultaträkningen under posten generella

Under 2019 togs en ny kostnadsberäkning fram för projek

bidrag och utjämning. Kommunen har bokfört skolmiljarden

tet tillsammans med en projektbeställning. I samband med

och bidraget för att säkerställa god vård i äldreomsorgen

bokslutet 2021 redovisas från projektet att intäkter bedöms

under verksamhetens intäkter. Det innebär att kommunen

fortsätta att inkomma i ytterligare cirka 1,5–2 år. Avsätt

avviker från denna rekommendation.

ningen bedöms öka till närmare 39 mkr till 2025. Under de
återstående fyra åren bedöms kostnaderna uppgå till cirka

Immateriella tillgångar

34,3 mkr avseende själva sluttäckningen. Det medför att ett
överskott beräknas uppstå. Tillkommer gör dock kostnader

Enligt RKR R3 ska en immateriell anläggningstillgång

för framtida drift och kontroll. Frågan aktualiserades på nytt

redovisas i balansräkningen när posten uppgår till väsentligt

som informationsärende på kommunstyrelsens samman

värde, förutsatt att det är sannolikt att de framtida ekono

träde i februari 2022.

miska fördelarna som har samband med innehavet kommer

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening är upp

att tillfalla kommunen, och att tillgångens anskaffningsvärde

tagna i balansräkningen till anskaffningsvärde. Kommunen

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kommunen har hittills

har sedan 2015 fullgjort en medlemsinsats motsvarande 900

inte redovisat några immateriella tillgångar. En genomgång

kronor per invånare. Under 2020 betalade Kommuninvest

av anläggningsregistret gjordes och några tillgångsposter

tillbaka ett äldre förlagslån som vissa medlemmar hade haft.

lokaliserades som uppfyller kriterierna för en immateriell

Kommunfullmäktige beslutade att använda återbetalningen

tillgång. Under 2022 kommer dessa att omklassificeras i

till utökad medlemsinsats i enlighet med föreningsstämmans

kommunens anläggningsregister för att därefter kunna redo

beslut. Fram till år 2024 ska respektive medlem fullgöra en

visas korrekt i balansräkningen i samband med kommande

medlemsinsats på 1 300 kronor per invånare för att stärka

delårsrapport. Nya investeringar som uppfyller kriterierna

föreningens kapitalbas.

för en immateriell tillgång kommer från och med år 2022 att
redovisas korrekt.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskost
naden minus eventuella investeringsbidrag, statsbidrag med
mera. I det nya anläggningsregistret från 2018 utgörs det

Redovisningsprinciper – så här gör
kommunen
Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas då en anlägg

innebär att ackumulerade avskrivningar särredovisas från
och med 2018 års bokförda avskrivningar.
Detaljplaner redovisas från och med 2020 som drift

ning tas i bruk, vid investeringens färdigställande. Beträf

kostnader och inte som investeringar som de redovisades

fande inventarier påbörjas avskrivningen vid anskaffandet.

som tidigare år.

För fastigheter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50

Förråd värderades i enlighet med lägsta värdets princip,

och 100 år (slottet). Inventarier skrivs av på 3 år (datorer),

det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och det

5 år (datautrustning och fordon) eller 10 år. Järnvägs

verkliga värdet.

investeringen skrivs av på 25 år. Genomsnittlig nyttjande
period för 2021 var 15,65 år för kommunens tillgångar (jäm
fört med 15,06 år 2020).
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Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i för

Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens

skott liksom övriga hyror. Avgiften för barnomsorgen debi

slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod, skuld

teras för innevarande månad.

fördes och belastar periodens redovisning.

Korttidsinventarier, det vill säga inventarier som an
tas ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner
redovisades enligt kontantmetoden.

understiger 20 tkr, kostnadsfördes direkt vid anskaffning.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas

Pensionsskuld

i balansräkningen under rubriken Bidrag till statlig infra

Som underlag för uppbokning av avsättning till pensioner,

struktur. Den valda tiden för upplösning av bidrag som redo

kortfristig skuld samt ansvarsförbindelse för pensioner

visas i balansräkningen får uppgå till högst 25 år och upp

använde kommunen helårsprognosen från KPA per den

lösningen ska påbörjas det år som den första utbetalningen

31 december 2021. Efter genomförd upphandling bytte kom

av bidraget görs. Kommunen har betalat ut hela bidraget,

munen pensionsadministratör från Skandia till KPA per den

varför upplösning har påbörjats och kostnadsförts med

1 oktober 2019.

411 tkr per år med start år 2013 då den första utbetalningen
skedde. Kostnaden finns budgeterad.
Kostnadsräntor periodiserades till den redovisnings
period de tillhör.

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter redovisas i
årsredovisningen som en kortfristig skuld.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2021 periodiserades och påverkar periodens
resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner

Leasing

(cirkulär 21:50) användes för periodisering av slutavräkning

Av RKR R5 framgår att kommunen ska klassificera leasing- 

avseende kommunalskatt.

samt hyresavtal som antingen operationella eller finansiella
leasingavtal och redovisa dessa enligt kriterier i rekommen

Sociala avgifter bokfördes i form av procentuella
personalomkostnadspålägg i samband med löneredo

dationen. Leasingavtal klassificeras som finansiella lea

visningen. Under 2021 uppgick detta pålägg till 40,15 pro

singavtal om det innebär att de ekonomiska fördelarna och

cent.

de ekonomiska riskerna som förknippas med ägandet av

Systemdokumentation av ekonomisystem togs fram

objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till lease

och delgavs kommunstyrelsen, KS§70/2021. Utöver det

tagaren. Det innebär att finansiella leasingavtal redovisas

finns rutiner och lathundar för ekonomisystemet dokumen

som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala framtida

terade och förvarade i en gemensam digital arbetskatalog.

leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Som
finansiella leasingavtal redovisas leasingavtal med en avtal

Särredovisning va

stid överstigande tre år.

Kommunen valde att organisera va- och renhållnings

Kommunens leasingavtal gällande fordonsleasing redo

verksamheten i ett kommunalt bolag som ägs till 100 pro

visas som operationella eftersom avtalstiden för dessa,

cent av kommunen. Särredovisning av va finns i Vingåker

med något undantag, inte överstiger tre år och värdet inte

Vatten och Avfall AB:s årsredovisning.

motsvarar ett väsentligt belopp. Vidare är det bara i undan
tagsfall som ett fordon köps ut av kommunen vid leasing
periodens slut. Vid bokslutet den 31 december 2021 uppgick
värdet i befintliga fordonsleasingavtal till cirka 7,5 mkr. När
det gäller hyresavtal för fastigheter uppgår de till väsentliga
belopp då merparten av alla avtal är skrivna med långa
avtalsperioder. Däremot bedömer kommunen att de eko
nomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i
allt väsentligt inte övergår till kommunen. Även hyresavtal
redovisas som operationella leasingavtal. Kommunen har
även övriga leasingavtal, bland annat avseende kopierings
maskiner och skrivare samt kaffemaskiner. Dessa klassifice
ras som operationella leasingavtal.
Samtliga avgifter för leasing redovisas som kostnader
och påverkar årets resultat.
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Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26 pro
cent) periodiserades och belastar periodens resultat.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men

gälla, AKAP-KR. De förändringar som avtalet innebär be
räknas leda till att kommunen får ökade kostnader på cirka

hänförliga till aktuell redovisningsperiod, fordringsfördes och

4 mkr per år. KPA kommer att leverera en ny pensions

tillgodoräknades periodens redovisning.

skuldsprognos i slutet av april 2022.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Smart utbetalning

I samband med årsbokslutet görs en del uppbokningar av

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om att lösa in delar av

uppskattade eller prognostiserade kostnader.

ansvarsförbindelsen. 31,9 mkr betalades in till Skandia i en

Kommunens pensionsåtaganden grundar sig i de be

pensionsförsäkringslösning som kallas Smart utbetalning

räkningar och prognoser som kommunen får från KPA som

och reducerade ansvarsförbindelsen per den 31 decem

är kommunens pensionsadministratör sedan den 1 oktober

ber 2018. Det påverkade kommunens resultat med mot

2019. Det nya pensionsavtalet AKAP-KL (avgiftsbestämd

svarande jämförelsestörande kostnad år 2018. Synnerliga

kollektivavtalad pension) gäller för arbetstagare födda 1986

skäl användes vid balanskravsutredningen. Kommunens

eller senare. De som är födda 1985 eller tidigare berörs

kostnad för särskild löneskatt på den inlösta delen av an

även fortsättningsvis av det gamla pensionsavtalet KAP-KL

svarsförbindelsen, 7,7 mkr, bokades under 2019 upp som

(kollektivavtalad pension). Prognosen för kommunens pen

kortfristig skuld med utbetalning under 2020. Båda dessa

sionskostnader grundar sig på att de anställda väljer att gå

engångskostnader påverkade flera av kommunens ekono

i pension vid 65 års ålder. Möjlighet finns att gå före 65 års

miska nyckeltal negativt. Lösningen medför att kommunen

ålder eller att arbeta kvar som längst till 67 års ålder. Hur de

årligen betalar indexeringspremier på försäkrat belopp på

anställda väljer att göra påverkar kommunens kostnad.

cirka 1,0 mkr.

I RIPS 21 (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 2021)
regleras hur pensionsåtaganden ska beräknas i kommun
sektorn. Styrelsen för SKR beslutade den 23 april 2021, i
enlighet med RIPS-kommitténs förslag, att nya parametrar
över livslängden ska användas i pensionsskuldsberäkning
arna för kommuner och regioner. Det innebär att sektorn
slutar att använda Finansinspektionens antagande enligt
Tryggandegrunderna från 2007 för att i stället skatta pa
rametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Livslängden
bedöms vara högre i kommunsektorn än enligt de tidigare
antagandena som användes i RIPS. Ändringen i livslängds
antagandet innebär att den beräknade pensionsskulden
ökar med cirka 4 procent i kommunerna och cirka 5 procent
i regionerna. Pensionsskulden ökar mest bland män och
bland de som är födda på 1950- och 1960-talen. Kommu
nens pensionsåtagande ökade i och med det. Främst syns
det för avsättningen till pensioner i balansräkningen som
ökade med drygt 3,0 mkr. RIPS-räntan är oförändrad och
ligger på 1,0 procent 2021.
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Nothänvisningar till resultaträkningen
Koncern
tkr

2021

Kommun
2020

2021

2020

Not 3 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

1 626

2 168

Taxor och avgifter

14 750

13 888

Hyror och arrenden

15 109

16 513

110 941

103 045

0

102

Bidrag och kostnadsersättningar från staten
EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Intäkter från exploateringsverksamhet
Realisationsvinster på anläggningstillgångar

383

321

12 974

10 421

306

24

1 581

798

Övriga verksamhetsintäkter

214 294

206 678

3 590

3 409

Summa verksamhetens intäkter

214 294

206 678

161 260

150 690

385 097

381 498

Pensionskostnader

30 366

32 747

Lämnade bidrag

56 044

48 368

129 151

115 821

Lokal- och markhyror

65 526

65 368

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

39 579

47 341

600

471

0

0

Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader

Köp av huvudverksamhet

Realisationsförluster och utrangeringar
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter
Bolagsskatt

1 961

7 802

0

0

Övriga verksamhetskostnader

773 450

764 528

58 463

45 953

Summa verksamhetens kostnader

775 411

772 330

764 826

737 565

43 353

54 300

11 338

11 061

0

0

Not 5 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar och beräknas
på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

43 353

54 300

11 338

11 061

394 221

397 296

394 221

397 296

1 505

– 6 524

1 505

– 6 524

10 462

– 2 228

10 462

– 2 228

406 189

388 544

406 189

388 544

Not 6 Skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar, kommunalskatt under året
Preliminär slutavräkning, årets
Differens preliminär slutavräkning och definitiv slutavräkning
Summa skatteintäkter

Räkenskaper
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Koncern
tkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

0

0

0

0

Not 7 Generella statsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Utjämningsavgift
Regleringsavgift/-bidrag
Statsbidrag, tillfälligt stöd
Statsbidrag, övrigt
Summa generella statsbidrag

24 091

20 368

24 091

20 368

143 043

136 568

143 043

136 568

29 738

27 454

29 738

27 454

4 807

3 736

4 807

3 736

27 213

9 340

27 213

9 340

0

17 137

0

17 137

1 978

6 892

1 978

6 892

230 870

221 495

230 870

221 495

39

49

Not 8 Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Borgensavgift

1 073

1 103

Övrigt

2 874

1 737

1 756

573

Summa finansiella intäkter

2 874

1 737

2 869

1 725

251

356

Övrigt

6 248

7 450

96

622

Summa finansiella kostnader

6 248

7 450

347

978

Not 9 Finansiella kostnader
Finansiella kostnader, pensionsskuld

Not 10 Extraordinära poster
Bokslutsdisposition

– 13 296

– 431

0

0

Bokslutsdisposition

0

4 892

0

0

– 13 296

4 461

0

0

15 920

– 11 166

24 674

12 850

Summa extraordinära poster
Resultatet av årets verksamhet (= förändring av eget kapital)
Avgår: samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat

– 159

– 688

– 159

– 11 325

23 986

12 690

0

0

– 9 700

– 489

15 232

– 11 325

14 286

12 201
391

Återgår öronmärkning: projekt Slottsskolan

0

0

0

Avgår öronmärkning: projekt arrangemang

0

0

– 1 500

0

15 232

– 11 325

12 786

12 592

Justerat resultat
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Nothänvisningar till balansräkningen
Koncern
tkr

2021

Kommun
2020

2021

2020

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

107 136

104 239

Inköp

10 307

3 103

Försäljningar/bidrag

– 1 353

– 65

0

– 141

Utrangeringar
Överföringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde

116 090

107 136

Ingående ackumulerade avskrivningar

– 14 977

– 9 691

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Överföringar

0

0

– 5 197

– 5 286

– 20 174

– 14 977

Ingående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

95 916

92 159

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

820 749

791 592

varav:
Markreserv
Bokfört värde i januari

8 442

8 442

Årets anskaffningar

0

0

Avskrivningar

0

0

Försäljningsinkomster

0

0

8 442

8 442

4 166

3 579

Summa
Verksamhetsfastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

889

931

– 284

– 344

0

0

– 1 353

0

3 418

4 166

69 729

71 591

Publika fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

9 417

2 106

– 4 059

– 3 968

0

0

75 088

69 729
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Koncern
tkr

2021

Kommun
2020

2021

2020

8 352

9 182

Fastigheter för annan verksamhet
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

0

0

– 714

– 830

0

0

7 638

8 352

1 468

1 753

0

0

– 139

– 144

Övriga fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Nedskrivningar

0

0

Försäljningsinkomster

0

– 141

1 329

1 468

95 915

92 157

50 994

43 106

9 506

7 888

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Summa
Summa fastigheter

820 749

791 592

Not 12 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Överföringar

0

0

60 500

50 994

– 14 841

– 9 066

Försäljningar

0

0

Utrangeringar

0

0

Överföringar

0

0

– 6 142

– 5 775

– 20 983

– 14 841

39 516

36 152

36 152

34 039

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

179 534

171 553

Not 11 och 12. Genomsnittlig nyttjandeperiod för 2021 är 15,65 år.
varav:
Inventarier
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa inventarier
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179 534

171 553

9 506

7 888

– 6 142

– 5 775

0

0

39 516

36 152

Koncern
tkr

2021

Kommun
2020

2021

2020

1 000

1 000

Not 13 Värdepapper och andelar
AB Vingåkershem, 10 000 st
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st*

60 342

60 342

Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2 000 st

0

0

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet**

0

0

Kommentus AB, 18 st

2

2

Sörmlandsturism AB, 3 st

3

3

43

43

Kommuninvest i Sverige AB

9 627

9 627

Vingåker Vatten och Avfall AB

4 000

4 000

Inera AB

Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB
Summa värdepapper och andelar

16 150

14 856

28

262

75 044

75 278

* Kvittningsemission genomförd i samband med fastighetsaffären.
** Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har upphört från och med 2019 och ingår numera i Region Sörmland.
Kommunens andel av det egna kapitalet har återbetalats till kommunen under 2019.
Not 14 Långfristiga fordringar
Långfristig utlåning
Övriga

1 944

1 729

0

0

0

0

0

0

Summa långfristig utlåning

1 944

1 729

0

0

Summa långfristiga fordringar

1 944

1 729

0

0

Citybanan

6 573

6 984

6 573

6 984

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 573

6 984

6 573

6 984

Kortfristig del av långfristig fordran

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009 att medfinansiera Citybanan (KF § 118/2009). Utbetalning av bidraget
har enligt plan påbörjats under 2013. För bidrag som beslutats under 2009 får upplösning påbörjas det år första utbetalningen
av bidraget görs. Upplösning av bidraget ska ske med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösning påbörjades under
2013 med 1/25-del = 411 tkr.
Not 16 Förråd och exploateringsverksamhet
323

376

323

Bostadsanpassning, lager

Kostorganisation, lager

74

74

74

74

Kultur och fritid böcker, lager

94

68

94

68

491

517

491

517

Exploateringsverksamhet industri

0

102

0

102

Exploateringsverksamhet småhustomt

0

196

0

196

Summa exploateringsverksamhet

0

299

0

299

Summa förråd

376
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Koncern
tkr

2021

Kommun
2020

2021

2020

5 170

3 951

38 592

22 125

2 982

2 565

Not 17 Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar
Periodisering leverantörsfaktura
Kundfordringar
Moms med mera

10 207

9 769

Kommunalskatt fastighetsavgift

30 835

14 716

Övrigt
Summa kortfristiga fordringar

90 125

74 343

1 621

1 483

89 408

54 608

Not 18 Kassa och bank
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa kassa och bank

4

4

4 939

1 639

46 940

58 299

93 814

88 601

51 883

59 941

178 049

178 406

139 711

126 861

Not 19 Eget kapital
Eget kapital, ingående värde januari
Öronmärkning enligt KF § 89 2021
Årets vinst/förlust
Summa eget kapital

– 3 500
15 920

– 11 166

24 675

12 850

193 969

167 240

160 886

139 711

10 544

10 055

9 700

489

20 244

10 544

Varav öronmärkningar
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Återstår RUR
Utvecklingsfond

92

92

Under året ianspråktaget

0

0

Återstår utvecklingsfond

92

92

Sociala investeringar
Överfört till eget kapital, konto 20110
Återstår sociala investeringar
Demografisk reserv

1 194

1 194

– 1 194

0

0

1 194

2 361

2 361

– 2 361

0

0

2 361

Verksamhetsutveckling

1 908

1 908

Under året ianspråktaget

0

0

Återstår verksamhetsutveckling

1 908

1 908

Projekt (2016)

5 353

5 744

– 3 500

0

Överfört till eget kapital, konto 20110
Återstår demografisk reserv

Under året ianspråktaget
Öronmärkning enligt KF § 89 2021
Ny öronmärkning 2021 arrangemang projekt
Slottsskoleprojektet
Återstår projekt (2016)
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1 500

0

0

– 391

3 353

5 353

Koncern
tkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Not 20 Avsättningar
Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser*
Ingående värde till pensioner inklusive löneskatt 2021-01-01

13 441

11 945

13 441

11 945

Nyintjänad pension

3 563

748

3 563

748

varav intjänad PA-KL

3 383

44

3 383

44

Årets utbetalning

– 595

– 521

– 595

– 521
308

Ränte- och basbeloppsuppräkning

193

308

193

Ändring av försäkringstekniska grunder

182

0

182

0

Övrig post

282

728

282

728

Förändring av löneskatt

880

233

880

233

17 946

13 441

17 946

13 441

31 612

27 926

Summa pensioner inklusive löneskatt*
Avsatt för återställande av deponi**
Ingående värde 2021-01-01
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

9 810

9 061

– 7 291

– 5 375

Återställan deponin

0

0

34 132

31 612

Andra avsättningar

44 054

41 103

0

0

Summa återställande av deponi och andra avsättningar**

44 054

41 103

34 132

31 612

Obeskattade reserver

1 617

1 172

0

0

Summa övriga avsättningar

1 617

1 172

0

0

* Totalt har kommunen sedan 2002 betalat 49 417 tkr i försäkringspremie. Överskottsfonden uppgår till 768 tkr hos KPA den
31 december 2021. Försäkringen i Skandia har sedan 2017 byggt upp ett värde på överskottsfonden till 1 810 tkr.
** Avsättningen avser återställande av deponin i Vik 1:5. Avsättningen består av intäkter genom att deponin mottagit täck
massor. Deponin beräknas vara sluttäckt år 2025. Intäkter bedöms fortsätta under kommande två år. I nuläget bedöms avsätt
ningen uppgå till 39 mkr 2025. Beräknad återstående kostnad i projektet uppgår till 34,3 mkr.
Not 21 Långfristiga skulder
Ingående skuld

0

0

Nya lån/omsättning befintliga lån

0

0

Amortering

0

0

Låneskuld 2021-12-31
Kortfristig del av långfristiga skulder
Utgående låneskuld

766 194

739 509

0

0

0

0

0

0

766 194

739 509

0

0

Räkenskaper
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Koncern
tkr

2021

Kommun
2020

2021

2020

20 314

18 931

Not 22 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Ferielöneskuld, uppehållslön

4 857

5 481

41 799

29 993

Individuella pensioner inklusive särskild löneskatt

15 110

14 476

Skatter, arbetsgivaravgifter med mera

20 938

28 532

Leverantörsskulder

Interimsskulder
Projekt socialnämnden
Övrigt
Summa kortfristiga skulder

9 811

8 193

18 252

29 136

14 786

6 431

185 597

188 010

145 867

141 174

126 668

130 658

126 668

130 658

Not 23 Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder
eller avsättningar
Särskild löneskatt

30 730

31 698

30 730

31 698

157 398

162 356

157 398

162 356

AB Vingåkershem

0

0

167 804

153 488

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

444 813

452 255

Vingåker Vatten och Avfall AB

0

0

145 700

131 700

19

21

19

21

Summa pensionsförpliktelser
Not 24 Borgensåtaganden

SBAB, Egnahem

812

840

812

840

Vingåkers Ryttarförening

Vingåkers Tennisklubb

2 373

2 600

2 373

2 600

Båsenberga Slalomklubb

1 830

2 014

1 830

2 014

255

270

255

270

Vingåkers Orienteringsklubb
Hjälmarens Vattenförbund
Summa borgensåtaganden

750

0

750

0

6 040

5 745

764 356

743 189

Vingåkers kommun har i augusti 2004 (KF § 50) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per den 31 december 2021 var medlemmar i Kommuninvest har in
gått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommun
invest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekono
misk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vingåkers kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per den 31 december 2021 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor
och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 805 478 085 kronor
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 819 331 062 kronor.
Vingåkers kommun hade vid årsskiftet 2021/2022 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,16 procent.
I samband med att Region Sörmland bildades den 1 januari 2019 beslutades att den proprieborgen för inköp av tåg och hög
värdeskomponenter som Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Södermanlands kommuner tidigare
ingått nu ensamt ska bäras av regionen.
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Koncern
tkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Inom 1 år

0

0

3 921

6 045

Inom 1–5 år

0

0

559 022

557 630

Senare än 5 år

0

0

127 977

159 796

Summa hyresavtal

0

0

690 920

723 471

Not 25 Hyresavtal och leasing
Blockhyresavtal och andra hyresavtal med AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB
Förfaller till betalning:

Kommunen har leasingavtal med Nordea gällande vagnpark med inlåningsvärde 4 939 tkr den 31 december 2021.
Likaså har kommunen avtal med SEB gällande vagnpark med inlåningsvärde 2 499 tkr den 31 december 2021.
Förfaller till betalning:
Inom 1 år
Inom 1–5 år
Senare än 5 år
Summa leasingavtal (fordon)

40

40

624

624

0

0

664

664

Not 26 Kostnader för räkenskapsrevision
Förtroendevalda

43

41

Sakkunniga

113

105

Summa kostnader för räkenskapsrevision

156

146

Räkenskaper
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Nothänvisningar till kassaflödesanalysen
Koncern*
tkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

43 353

54 300

11 338

11 061

Not 27 Justering för av- och nedskrivningar
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa

0

0

43 353

54 300

11 338

11 061

4 505

1 496

4 505

1 496

0

0

2 520

3 685

Not 28 Justering för gjorda avsättningar
Pensioner
Deponin
Övriga avsättningar

3 396

11 818

0

0

Summa

7 901

13 314

7 025

5 181

0

1 764

– 26 729

– 20 962

– 3 500

0

– 5 198

– 766

0

1 380

– 31 927

– 21 728

– 3 500

3 144

Not 29 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Förändring semesterlöneskuld
Justering eget kapital
Övrigt
Summa

* AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB har under 2020 övergått till komponentredovisning enligt K3-modellen.
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Driftredovisning
Den ekonomiska styrningen i kommunen sker bland
annat genom att kommunfullmäktige anvisar en eko
nomisk ram till kommunstyrelsen och nämnderna för
verksamhet och investeringar. Kommunfullmäktige
beslutar i juni om en kommunplan med budget och
flerårsplan för kommande tre år. I november beslutar
kommunfullmäktige om ändringsbudget.
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en nettobud
get för att bedriva verksamheterna som de ansvarar för.
Nämnderna fördelar därefter sin nettobudget i en intern
detaljbudget. Det görs brutto, det vill säga att intäkter och
kostnader budgeteras för de olika områdena, enheterna
och verksamheterna som finns inom respektive nämnd.
I tabellen nedan redovisas nämndernas tilldelade netto

budget från kommunfullmäktige samt budgetavvikelsen.
Jämförelsetal finns för 2020.
Nämnderna redovisade 2021 ett underskott på totalt
6,7 mkr jämfört med budgeten som kommunfullmäktige
hade tilldelat dem. År 2020 redovisades ett underskott
på 11,8 mkr. Främst var det socialnämnden som hade
svårt att bedriva sin verksamhet inom budget. Nämndens
underskott uppgick till 3,7 mkr och berodde till stor del
på höga kostnader för placeringar av barn och unga. Även
barn och utbildningsnämnden redovisade ett underskott
på 2,6 mkr, vilket främst berodde på kostnader för
särskola och gymnasieskola som inte kunde påverkas.
För mer information om driftredovisningen, se av
snittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning.
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DRIFTREDOVISNING (specifikation
per verksamhetsområde) tkr

Utfall

Utfall

Utfall

kostnader

intäkter

netto

Netto- KF § 182
avvikelse

2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31

budget

Nettoavvikelse

2021 2020-12-31

KOMMUNSTYRELSEN
1 420

–1

1 419

110

Revision

Kommunfullmäktige

720

0

720

51

Valnämnd

18

0

18

10

1 716

– 268

1 448

528

Överförmyndare
Kommunstyrelse

2 276

–1

2 275

358

Kommunchef

8 724

– 780

7 944

– 517

Kommunikationschef

16 101

– 849

15 253

541

Ekonomichef

42 103

– 2 442

39 661

668

Personalchef

9 622

– 965

8 657

55

Område upplevelse

1 990

9

1 999

314

67 375

– 38 456

28 919

– 2 006

152 066

– 43 753

108 313

113

Områdeschef samhällsbyggnad
SUMMA

108 426

2 885

6 715

– 1 481

16 286

– 688

233 680

– 11 909

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnd

228

0

228

45

Områdeschef samhällsbyggnad

10 425

– 4 140

6 285

157

SUMMA

10 653

– 4 140

6 513

202

205

0

205

51

Områdeschef kultur och fritid

21 191

– 4 417

16 775

– 745

SUMMA

21 396

– 4 417

16 979

– 693

Central förvaltning

42 903

– 20 475

22 428

– 173

Förskola

58 463

– 7 574

50 889

2 309

115 796

– 24 658

91 137

– 4 102

6 009

3 312

9 321

397

5 430

– 2 169

3 262

60

10 744

1 309

12 053

– 1 472

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur och fritidsnämnd

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Grundskola
Central elevhälsa
Kulturskola
Grund och gymnasiesärskola
Gymnasium IM Vingåker
Gymnasieskola
SUMMA

337

0

337

561

48 822

– 1 953

46 869

– 196

288 504

– 52 208

236 296

– 2 616

1 040

0

1 040

33

SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnd
Förvaltning

31 810

– 11 108

20 702

– 4 405

Individ och familjeomsorg

70 081

– 13 234

56 846

– 3 834

Funktionshinderomsorg

71 772

– 21 165

50 607

– 189

148 763

– 50 806

97 957

4 669

Äldreomsorg
Integration

12 609

– 12 609

0

0

SUMMA

336 076

– 108 924

227 152

– 3 727

223 425

– 577

TOTALT NÄMNDERNA

808 694

– 213 441

595 253

– 6 721

588 532

– 11 769

Finansen

– 613 162

– 6 766

– 619 928

25 196

SUMMA

– 613 162

– 6 766

– 619 928

25 196 – 594 732

24 619

195 532

– 220 206

– 24 675

18 475

12 850

FINANSEN

TOTALT KOMMUNEN
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– 6 200

Investeringsredovisning
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en årlig in
vesteringsram som nämnden sedan själv förfogar över.
År 2021 uppgick den till 15,4 mkr. Genomförda inves
teringar uppgick till 11,1 mkr. De flesta av de genom
förda investeringarna gjordes inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde, bland annat kan nämnas data och
digitaliseringsinvesteringar, ny traktor/lastmaskin, upp
rustning av lekplatser samt nya bryggor till badplatser.
Nämnd, tkr

Socialnämnden använde inte budgeten som avsåg ett
nytt verksamhetssystem eftersom arbetet av olika anled
ningar drog ut på tiden. Arbetet återupptas genom en ny
upphandling under 2022.
Investeringsmedel som inte förbrukas under ett
enskilt år överförs normalt inte till nästa år. Överföring
kräver att nämnden beslutar om att begära medlen som
tilläggsanslag.

Beslut

Totalbelopp

Utfall

budget

2021

Återstår

Kommunstyrelsen

KF § 118, den 23/11 2020

9 145

9 741

– 596

Kultur och fritidsnämnden

KF § 118, den 23/11 2020

185

185

0

Samhällsbyggnadsnämnden

KF § 118, den 23/11 2020

320

297

23

Barn och utbildningsnämnden

KF § 118, den 23/11 2020

600

423

177

Socialnämnden

KF § 118, den 23/11 2020; § 23, den 19/4 2021

5 108

486

4 622

15 358

11 132

4 226

Summa

Kommunfullmäktige beslutade även om ett antal större
investeringsprojekt som inte är årsspecifika och som ska
genomföras med så kallade synnerliga skäl. Det innebär
KF, tkr
§ 69, den 26/6 2017

att kommunen, vid behov, kan finansiera dem genom att
låna pengar. Av tabellen nedan framgår vilka projekten
är och vilka kommunfullmäktigebeslut de avser.

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat

Utfall

Utfall

totalbelopp

2016–2020

2021

12 800

9 241

249

3 310

Slottsskoleprojektet, fritidsgård + skola*

§ 118, den 23/11 2020 Extra asfaltering

Återstår

12 914

2 916

9 998

§ 33, den 19/4 2021

Infrastruktur Baggetorp (Sjögölet)

9 000

129

8 871

§ 65, den 21/6 2021

Inventarier till förskolan Gränden

1 040

1 040

§ 65, den 21/6 2021

Inventarier till ny skola Marmorbyn

840

840

§ 110, den 22/11 2021 Ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen

3 100

2 224

876

Förstärkningsåtgärder samt utveckling av
§ 57, den 21/6 2021

åpromenad Vingåkersån

17 500

Summa

57 194

9 241

3 161

14 339

8 679

39 274

* Slottsskoleprojektet är färdigt och avslutades i samband med bokslut 2021.

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge i upp
drag till Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga
en ny förskola vid Gränden samt en ny skolbyggnad
i Marmorbyn. I början av 2022 beslutade kommun
fullmäktige även att ge bolaget i uppdrag att bygga en

ny förskola i norra centralorten. Kommunfullmäktige
informerades även om och godkände AB Vingåkershems
nybyggnation av lägenhetshus i området Smeden.
För mer information om investeringsredovisningen,
se avsnittet Ekonomisk analys.

Räkenskaper

79

Ord och begrepp
Anläggningskapital

Kapitalkostnader

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas
i verksamheten.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad
enligt en fastställd avskrivningsplan.

Balansräkning
Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsättningar
och eget kapital på balansdagen (den 31 december 2021).

Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och
avsättningar. I det egna kapitalet finns även årets vinst
eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.

Extraordinära intäkter och kostnader
Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader
och utgörs av sådana poster som inte kan betraktas som
normala för verksamheten.

Intern ränta
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Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande
verksamheten. Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag
med mera.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som
är längre än ett år.

Nyckeltal
Används som återkommande jämförelsetal för att
åskådliggöra utvecklingen av finansiell ställning och
olika verksamheter.

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anlägg
nings och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom
en viss verksamhet. Under 2021 uppgick den interna
räntan till 1,5 procent.

Omsättningstillgångar

Kassaflödesanalys

Periodisering

Visar årets tillförda och använda medel samt förändring
av likvida medel.

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisnings
perioder till vilka de hör.
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Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk
eller innehav, såsom likvida medel, kortfristiga ford
ringar och förråd.

Resultaträkning

Skuldsättningsgrad

Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt
hur det egna kapitalet har förändrats under året.

Visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats
genom lån, det vill säga skuldernas storlek i förhållande
till tillgångarna. Måttet indikerar hur räntekänslig kom
munen och koncernen är.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan
siella styrka.

Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgång
arna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.
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