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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 11 april 2022, kl. 14.00

Plats:

Åbrogården, stora salen

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

Föredragande

1. Information om pension för förtroendevalda

Rep. för KPA

2. Begäran om borttagande av partibeteckning
3. Interpellation ställd till barn-och utbildningsnämndens ordförande
och svar
4. Interpellation ställd till oppositionsrådet och svar
5. Inkomna medborgarförslag
6. Inkomna motioner
7. Svar på motion om att sätta upp fartkameror i centrum
8. Verksamhetsområde VA Ättersta
9. Årsredovisning 2021

Kommunchef

10. Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2021

Vice orf. i
kommunrevisionen

11. Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB
12. Revidering av ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall AB

Delgivningar
13. Delgivningar
14. Begäran om entlediganden
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Valärenden
15. Fyllnadsval

Välkommen!
Caroline Helmersson Olsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare
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Kf §

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

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om pension för förtroendevalda
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Representant för KPA-pension berättar om pension för förtroendevalda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2022/173

Begäran om att partibeteckningen ska tas bort
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Marika Björkdals (M) begäran om att
partibeteckningen ska tas bort.
Sammanfattning av ärendet
Marika Björkdal (M) har inkommit med en begäran om borttagning av
partibeteckningen till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran 2022-03-24
Skickas till
Berörda
Socialnämnden
Valnämnden
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Från: Marika Björkdahl <Marika.Bjorkdahl@vingaker.se>
Skickat: den 24 mars 2022 16:17
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: partibetäckning

Hej Anna!
Jag önskar snarast ta bort min partibetäckning.
Mvh. Marika
Med vänlig hälsning
Marika Björkdahl
Sjuksköterska
Socialförvaltningen
Västergatan 1 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: | Växel: 0151-191 00
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/
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KS 2022/100

Interpellation om byggnationer av förskolor
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) ställer en interpellation till ordförande för barn-och
utbildningsnämnden, Ing-Mari Frössevi (C) angående byggnationer av förskolor.
”I samband med att BoU:s lokalförsörjningsplan antogs och i samband med
detta beslut att genomföra en nybyggnation av Grändens förskola var de
ingångsvärden vi i nämnden och fullmäktige fick att Grändens lokaler i princip
var utdömda.
Vid barn- och Utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-23 informerades
nämnden om de förseningar som byggnationerna av förskolorna på norr och
söder drabbats av genom Länsstyrelsens åsikter om vår detaljplan.
I samband med denna information meddelades det att situationen på Gränden
INTE var akut katastrofal utan att lokalerna är "helt okej och nyss renoverade".
Detta väcker ju vissa frågor kring det underlag som vi hade när vi fattade
beslutet i nämnd och fullmäktige avseende "Nya Grändens" uppförande.
Frågeställningar
• Finns det verkligen ett behov av att bygga en ny "Gränd" eller fungerar de
befintliga lokalerna ytterligare några år?
• Om man renoverade lokalerna nyligen, varför renoverade man inte ordentligt
till toppskick utan bara lite lagom?
• Om lokalerna nu är "helt okej", borde vi inte i stället till exempel prioritera
renoveringen av Högsjö skola?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2022-02-28
Interpellationssvar 2022-03-29
Skickas till
Berörda
Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-02-28

-VINGAKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -02- 2 8

Den y
svenska
modellen
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Interpellation - Barn- och
Utbildningsnämndens ordförande Ing-Marie
Frössevi
I samband med att BoU:s lokalförsörjningsplan antogs och i samband med
detta beslutet att genomföra en nybyggnation av Grändens förskola var de
ingångsvärden vi i nämnden och fullmäktige fick att Grändens lokaler i princip
var utdömda.
Vid barn- och Utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-23 informerades
nämnden om de förseningar som byggnationerna av förskolorna på norr och
söder drabbats av genom Länsstyrelsens åsikter om vår detaljplan.
I samband med denna information meddelades det att situationen på Gränden
INTE var akut katastrofal utan att lokalerna är "helt okej och nyss renoverade".
Detta väcker ju vissa frågor kring det underlag som vi hade när vi fattade
beslutet i nämnd och fullmäktige avseende "Nya Grändens" uppförande.

Frågeställningar
•

Finns det verkligen ett behov av att bygga en ny "Gränd" eller fungerar de
befintliga lokalerna ytterligare några år?

•

Om man renoverade lokalerna nyligen, varför renoverade man inte ordentligt
till toppskick utan bara lite lagom?

•

Om lokalerna nu är "helt okej", borde vi inte i stället till exempel prioritera
renoveringen av Högsjö skola?

Moderaterna i BoU
Gm

~J,~
Fredrik Andersson
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Svar på interpellation angående byggnation av
Grändens förskola
Moderaterna i barn- och utbildningsnämnden genom vice ordförande Fredrik
Andersson har ställt frågor angående byggnationen av Grändens förskola.
Bakgrund
Den 16 december 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att en ny förskola med sex avdelningar ska byggas
för att ersätta Grändens och Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från
fastighetsbolaget som inte medför någon hyreshöjning för barn- och
utbildningsnämnden.
Anledningen var
1. Ett tjänsteutlåtande 2020-08-25 av Fredrik Fundberg, Vingåkers
kommunfastigheter, gällande åtgärder efter tillsyn av Grändens förskola
som resulterat i förelägganden från VSR samt Miljökontoret.
2. Ett tjänsteutlåtande med förslag från utbildningsförvaltningen 2020-11-11
av Agneta Arvidsson om byggnation om byggnation av ny förskola då
förskolan Gränden har allvarliga brister när det gäller bl.a. fukt,
brandskydd och ventilation samt att Södergårdens förskola som består av
två lägenheter som visat allvarliga brister gällande tillgänglighet,
funktionalitet och arbetsmiljö.
3. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 2021-02-08.
Svar på frågorna:
Fråga 1
Finns det verkligen ett behov av att bygga en ny ”Gränd” eller fungerar de
befintliga lokalerna ytterligare några år?
Svar
Det finns verkligen ett behov – se ovanstående beslut. Jag beklagar att
bygget inte har påbörjats och beundrar personalens och förskolebarnens
tålamod beträffande sin arbetsmiljö samt är tacksam för att inget
allvarligt har inträffat på grund av bristerna.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Fråga 2
Om man renoverade lokalerna nyligen, varför renoverade man inte
ordentligt till toppskick utan bara lite lagom?
Svar
Eftersom beslut är taget om nybyggnation, på grund av bedömningen
gällande Grändens omfattande brister samt behovet av nya lokaler för
Södergårdens förskola gäller inte mer renovering.

Fråga 3
Om lokalerna nu är ”helt okej”, borde vi inte istället till exempel prioritera
renoveringen av Högsjö skola?
Svar
Vid informationen som gavs vid nämndens sammanträde 2022-02-23
uppfattade jag att förvaltningschefen informerade om personalens
tålamod i väntan på Grändens byggnation. Nämnden har av rektor för
Högsjö skola fått information om att renovering av skolan genomförs.

Vingåker 2022-03-29
Ing-Mari Frössevi (C)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2022/149

Interpellation om oppositionsrådet uppdrag
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Irené Sandqvist (-) ställer en interpellation till oppositionsrådet angående dennes
uppdrag.
”Du har nu varit oppositionsråd sedan 2015.
Ofta behövs en inskolningsperiod för att till fullo fungera som tjänsten var tänkt från
oppositionspartierna. Men funktionen har sett likadan ut sedan dess, därförvill jag
ställa några frågor till dig.
1. Vad anser du som oppositionsråd ligger för arbetsuppgifter i din tjänst?
2. Hur har du varit synlig mellan möten i kommunhuset och i vårt samhälle?
3. På vilket sätt har du fullgjort uppdraget som Oppositionsråd genom att hålla
samtliga oppositionspartier framförallt de små som endast sitter i KF,
informerade om vad som händer inom Vingåkerspolitiken i bla. nämnder,
kommunstyrelsen och i bolagen?
4. Hur ofta har möten med oppositionspartierna skett inför KS och/eller KF
under denna mandatperiod?
5. Hur många gemensamma motioner har du lämnat in genomförda
tillsammans med oppositionen?
6. Vad tycker du att oppositionspartierna skall var nöjda med gällande det stöd
du gett dem under den tid du har varit oppositionsråd?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2022-03-16
Skickas till
Berörda
Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inter ellation till Charlotte Prennfors M
(PO)
Du har nu varit oppositionsråd sedan 2015.
Ofta behövs en inskolningsperiod för att till fullo fungera som tjänsten var tänkt
från oppositionspartierna. Men funktionen har sett likadan ut sedan dess, därför
vill jag ställa några frågor till dig.

1. Vad anser du som oppositionsråd ligger för arbetsuppgifter i din tjänst?

2. Hur har du varit synlig mellan möten i kommunhuset och i vårt samhälle?

3. På vilket sätt har du fullgjort uppdraget som Oppositionsråd genom att hålla
samtliga oppositionspartier framförallt de små som endast sitter i KF,
informerade om vad som händer inom Vingåkerspolitiken i bia. nämnder,
kommunstyrelsen och i bolagen?

4. Hur ofta har möten med oppositionspartierna skett inför KS och/eller KF
under denna mandatperiod?

5. Hur många gemensamma motioner har du lämnat in genomförda
tillsammans med oppositionen?

6. Vad tycker du att oppositionspartierna skall var nöjda med gällande det stöd
du gett dem under den tid du har varit oppositionsråd?

Vingåker 2022-03-16
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Jag har fått en interpellation från Irene Sandqvist med 6 frågor. Jag avser att
besvara dessa i tur och ordning.
1. Vad anser du som oppositionsråd ligger för arbetsuppgifter i din tjänst?
Jag har ingen ytterligare personlig uppfattning om vad som ligger i
oppositionsrådets tjänst utöver det som finns formulerat i vår kommuns
reglemente. De uppdrag som jag genom kommunfullmäktige valts in på
finns redovisade i protokoll.
2. Hur har du varit synlig mellan möten i kommunhuset och i vårt samhälle?
Jag har, liksom alla andra politiker i vår kommun, tagit ansvar under de
gångna två åren genom att inte vistas fysiskt i kommunhuset mer än vad
mitt uppdrag kräver. Detta i enlighet med de riktlinjer som
folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges riksdag tagit fram för att
minska smittspridningen i och med det exceptionella läget rörande
pandemin.
Detta har inneburit ett större antal samtal via telefon, möten som skett via
digitala plattformar i stället för det stora antalet fysiska möten som vi varit
vana vid. En omställning vi alla fått vara med att bidra till och som det i
stort har visats stor förståelse för i samhället.
De kampanjer och dylikt som hör partiarbetet till hör inte hemma i denna
talarstol varför mitt svar enbart rör det rent kommunala arbetet.
3. På vilket sätt har du fullgjort uppdraget som oppositionsråd genom att
hålla samtliga oppositionspartier framför allt de små som endast sitter i
KF informerade om vad som händer inom Vingåkerspolitiken i bl.a.
nämnder, kommunstyrelse och i bolagen.
Min dörr står alltid öppen, mitt nummer finns tillgängligt för alla och min
mejl liksom andra kontaktvägar via nätet finns med genomlysning 7 dagar
i veckan. Jag har kontakt med många människor varje vecka såväl
oppositionskollegor, majoritetsföreträdare och medborgare. Den
information jag har delar jag gärna med mig av så snart jag får frågor eller
uppmärksammas på att en politikerkollega eller medborgare behöver min

14

hjälp för att sätta sig i in i aktuella politiska frågor. Det är ett arbete jag
värderar högt och som sagt finns jag aldrig längre än ett samtal bort.
4. Hur ofta har möten med oppositionspartierna skett inför KS och/eller KF
under denna mandatperiod?
Jag har besökt när gruppledare ringt och bett mig komma för att redovisa
utifrån önskemål.
5. Hur många gemensamma motioner har du lämnat in genomförda
tillsammans med oppositionen?
Inga då vi i oppositionen ej har politisk samverkan utan alla har valt att
driva sin partipolitik.
6. Vad tycker du att oppositionspartierna skall var nöjd med gällande det
stöd du gett dem under den tid du varit oppositionsråd?
Min dörr står alltid öppen, mitt nummer finns tillgängligt för alla
och min mejl liksom andra kontaktvägar via nätet finns med
genomlysning 7 dagar i veckan. Jag har kontakt med många människor
varje vecka såväl oppositionskollegor, majoritetsföreträdare och
medborgare. Den information jag har delar jag gärna med mig av så snart
jag får frågor eller uppmärksammas på att en politikerkollega eller
medborgare behöver min hjälp för att sätta sig i in i aktuella politiska
frågor. Det är ett arbete jag värderar högt och som sagt finns jag aldrig
längre än ett samtal bort.
Charlotte Prennfors, Oppositionsråd, Moderaterna
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KS 2022/167

Medborgarförslag om fler övergångsställen i Högsjö
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
”Hej, vi är klass 4-5 på Högsjö skola.
Vi har arbetat med politik och demokrati och hur man kan påverka samhället man bor
i.
Under en diskussion i klassrummet kom vi fram till att vi behöver två nya
övergångsställen i Högsjö, vi bestämde oss för att gå ut och samla in
namnunderskrifter och vi fick ihop 155st.
Syfte: Vi vill öka säkerheten för fotgängare, framförallt skolbarn på väg till och
från skolan.
Vi hoppas med detta att vi kan påverka vår närmiljö på ett positivt sätt”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-03-22
Bilaga med namnunderskrifter 2022-03-22
Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

VINGAKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Hej, vi är klass 4-5 på Högsjö skola.

Dnr

Dnrpl

Vi har arbetat med politik och demokratiLrn~tmt-m'l11'T-ka1'H"'~MEh samhället
man bor i.
Under en diskussion i klassrummet kom vi fram till att vi behöver två nya
övergångsställen i Högsjö, vi bestämde oss för att gå ut och samla in
namnunderskrifter och vi fick ihop 155st.

\

Syfte: Vi vill öka säkerheten för fotgängare, framförallt skolbarn på väg till och
från skolan.
Vi hoppas med detta att vi kan påverka vår närmiljö på ett positivt sätt.
Med vänlig hälsning
Klass 4-5 Högsjö skola.
)

Kontaktuppgifter till klasslärare:
Linda Heed Bergsland
linda.heed-bergslandevingaker.se

)
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"' m_2A_~.Yi ~r klass 4-5 från Högsjö skola!

---

L -V+Sehöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Vo,i th så det blir säkrare för
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka in
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
Tack för er hjälp.
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Hej, vi är klass 4-5 från Högsjö skola!
Vi skulle behöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Voith så det blir säkrare för
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka in
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
Tack för er hjälp.
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Hej, vi är klass 4-5 från Högsjö skola!
Vi skulle behöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Voith så det blir säkrare för .
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka i.n
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
Tack för er hjälp.
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'Hej, vi är klass 4-5 från Högsjö skola!
Vi skulle behöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Voith så det blir säkrare för
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka in
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
Tack för er hjälp.
)
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Hej, vi är klass 4-5 från Högsjö skola!
Vi skulle behöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Voith så det blir säkrare för
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka in
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
- TackAför ~r hjä Ip.
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Hej, vi är klass 4-5 från Högsjö skola!
Vi skulle behöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Voith så det blir säkrare för
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka in
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
Tack för er hjälp.
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Hej, vi är klass 4-5 från Högsjö skola I
Vi skulle behöva er hjälp, vi vill ha 2
övergångställen, ett vid Coop och ett
vid Voith så det blir säkrare för
samhället och barnen i Högsjö. Vi vill ha
underskrifter. Vi ska skicka in
underskrifterna till
kommunfullmäktige, för att försöka
påverka vår närmiljö.
Tack för er hjälp.
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Kf §

KS 2022/148

Motion om vargfri kommun
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I
den står följande:
”Sverige har områden med uppseendeväckande hög koncentration av varg.
Detta med den stora vargstammen får stora konsekvenser inte bara på biståndet av
landets hjortdjur, älg, dovhjort, kronhjort, rådjur och ren. Vargen tar även hare,
grävling, bäver och vildsvin.
Många av våra bönder blir drabbade av att vargen tar tamdjur.
Media har rapporterat att uppfödare har fått hela eller en stor del av sin besättning
rivna av vargens framfart på deras marker.
Våra hundar har drabbats av olyckor eller död när vargen har gått till angrepp,
främst har det skett i samband med jakt då hunden har kommit i kontakt med varg.
Vårt varg revir ökat, vid den senaste mätningen vintern 2020/2021 noterades 75
familjegrupper av varg. Man beräknar då antalet vargar i Skandinavien till 480 st
varav 395 stycken finns i Sverige. Riksdagen har beslutat att referensvärdet ska vara
någonstans mellan 170 till 270 stycken individer. Naturvårdsverket riktvärde för
bevarandestatus är 300 stycken vargar. Klövvilt är en viktig resurs för kommunen då
vi har råvaran för en klimatsmart, giftfri och djuretisk. Det påverkar till en högre
kommunal självförsörjning av kött. Detta möjliggör att kommunen kan köpa
närproducerat och snabbare uppnå kommunens miljömål.
En ökad varg population försvårar avsevärt för viltvården i kommunen.
Många kommuner lägger förslag att det ska bli vargfri, senaste kommunen som
dessutom tog beslut var Askersund.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
1. Att Vingåkerskommun deklarerar att vi inte vill ha en fri levande vargstam inom
kommunens gränser.
2. Att Kommunfullmäktige tar kontakt med naturvårdsverket att Vingåkers kommun
ska vara varg fri.”
Beslutsunderlag
Motion 2022-03-16
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion: vargfri kommun.
Sverige har områden med uppseendeväckande hög koncentration av varg.
Detta med den stora vargstmmnen får stora konsekvenser inte bara på biståndet av landets hjortdjur,
älg, dovhjort, kronhj0l1,rådjur och ren.
Vargen tar även hare, grävling, bäver och vildsvin.
Många av våra bönder blir drabbade av att vargen tar tamdjur.
Media har rapporterat att uppfödare har fått hela eller en stor del av sin besättning rivna av vargens
framfm1 på deras marker.
Våra hundar har drabbats av olyckor eller död när vargen har gått till angrepp, främst har det skett i
samband med jakt då hunden har kOlmnit i kontakt med varg.
Vå11 varg revir ökat, vid den senaste mätningen vintern 2020/2021 noterades 75 familjegrupper av
varg. Man beräknar då antalet vargar i Skandinavien till 480 st varav 395 stycken finns i Sverige
Riksdagen har beslutat att referensvärdet ska vara någonstans mellan 170 till 270 stycken individer.
Naturvårdsverket riktvärde för bevarandestatus är 300 stycken vargar.
Klövvilt är en viktig resurs för konununen då vi har råvaran för en klimatsmart, giftfli och djuretisk.
Det påverkar till en högre kOlmnunai självförsörjning av kött.
Detta möjliggör att konmmn kan köpa närproducera och snabbare uppnå kOlmnunens miljömål.
En ökad varg population försvårar avsevärt för viltvården i kOlmnunen.
Många kommuner lägger förslag att det ska bli vargfri, senaste kOlmnunen som dessutom tog beslut
var Askersund.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att att:

1. Att Vingåkerskommun deklarerar att vi inte vill ha en fri levande vargstam inom
kommunens gränser
2. Att Konununfullmäktige tar kontakt med naturvårdsverket att Vingåkers kOlllillun ska vara
varg fri.
Gruppledare Lars-Göran Karlsson SD Vingåker.

~-~~
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Kf §

KS 2021/359

Svar på motion om att föreslå Trafikverket att sätta upp
kameror i centrum
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.
Trafikverket har besvarat förfrågan om fartkameror (ATK) med följande:
Bondegatan och Vannalavägen uppfyller baskriteriet, men vi måste räkna på om de
uppfyller något tilläggskriterium. Normalt används inte fartkameror på vägar under 70
km/h då de har större trafiksäkerhetseffekt på vägar med högre hastigheter och nyttan
ökar då krockvåldet är väsentligt mycket större på dessa vägar. Trafikverkets
regeringsuppdrag är bl.a. att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och
då har åtgärder på vägar med högre hastighet större nytta. Vi ansöker och beviljas
tilldelning för ett år i taget.
Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har
höga hastigheter och stor risk för olyckor med allvarliga konsekvenser. Det innebär att
placeringen av kameror framför allt sker på 70-, 80- och 90-vägar.
Motionen är en del av det underlag vi använder oss av i vår beredning till den
nationella prioriteringen. Alla inkomna önskemål ligger kvar bland underlaget och om
kriterierna ändras kan vägar som tidigare inte uppfyllde kraven bli aktuella.
Trafikingenjör har varit i kontakt med säkerhetsstrateg i kommunen samt polis. Två av
de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga separerade
gång och cykelstråk vilket gör att de skapar en högre trygghet för medborgarna att gå
parallellt med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte
upplevt något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-20
Motion 2021-06-01
Au § 40/2022
Ks § 57/2022
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-20
Handläggare

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

KS 2021/359

Svar på motion angående hastighetskameror i Vingåker
centralort
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad.
2. Investera i digitala hastighetsskyltar som hastighetssänkande åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna skriver i sin motion att invånarna ska känna sig trygga när de vistas i
centrum och att boende inte ska uppleva den förbipasserande trafiken som ett problem.
För att lösa problematiken föreslår de ett uppförande av ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) i centrum för att skapa en tryggare och trevligare miljö för
kommunens alla invånare.

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

Förvaltningens ståndpunkt
Två av de vägar som nämns i motionen: Storgatan och Vannalavägen har tydliga
separerade gång och cykelstråk vilket skapar trygghet för medborgarna att gå parallellt
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med vägarna. Polisen har i de senaste trafikkontrollerna på Storgatan inte upplevt
något större problem med hastigheterna.
I den senaste Länstransportplanen som varit ute på remiss (ej antagen ännu), så finns
det ett förslag att Trafikverket år 2024 ska utreda trafiken genom centralorten i
Vingåker med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Utredningen kommer ha ett visst fokus på
den tunga trafiken genom orten.
En förbättringsåtgärd på dessa gator gentemot hastigheten skulle vara att sätta upp
digitala skyltar som visar vilken hastighet fordonet har. Det kan medföra förändrad
hastighet då bilisten blir uppmärksammad på hastigheten på ett tydligt sätt med grön
eller röd information på den digitala skylten. För att det ska vara genomförbart att ha
digitala skyltar på dessa vägar krävs det tillstånd av Trafikverket. Det kräver också att
maskinerna går på solceller då batteriet i maskinerna är för korta att ha det som en
permanent lösning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att avslå motionen att årligen skicka brev
till Trafikverket om önskemål om fartkameror då Trafikverket tar med de förslag som
inkommit och de kommer finnas med i deras underlag för framtida ATK satsningar.
Vår andra del i förslaget är att förvaltningen får investeringspengar till att köpa in
digitala hastighetsskyltar med solceller för att placera dessa på strategiska platser för
att minska hastigheten på de större vägarna i centralorten.

Ekonomiska konsekvenser
Digital hastighetsskylt med solceller ca. 150 000 kr
Kostnad för tillstånd Trafikverket: á 3000 kr. 3 stycken skyltar 9000 kr.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?
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2021-06-01

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

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

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

Moderaterna i Vingåker genom
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd
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Ks § 57

KS 2021/359

Svar på motion om att föreslå Trafikverket att sätta upp
kameror i centrum
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Yrkande
Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall på förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-20
Motion 2021-06-0 l
Au § 40/2022

Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Måndagen den 21 februari 2022, kl. 13:15-16:40, Stora Salen, Abrogården

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S), l :e vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Marie Frössevi (C) §§43-54, 57-60
Robert Oavidsson §§ 55-56
Håkan Östlund (MP)
Lennart Anderrson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Monika Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C) §§ 43-54, 57-60
Per-Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Sami Serti, konsult sluttäckning av deponin § 46
Rolf Jonsson, konsult sluttäckning av deponin §46
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationschef §§ 47-49
Stina Bengtsson, HR-strateg § 49
Lina Ljungqvist, trafikingenjör §49
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare § 49
Gunnel Larsson, Lindeberga by ekonomiska förening § 49
Marie Gillstam, Lindeberga by ekonomiska förening § 49
Ralf Hedin, kommun chef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer

43-60

Protokollet är justerat
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Sekreterare

Ordförande
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Anneli Bengtsson

Justerande

. '" ,. ~oIfl.~ ........ ....... ........ . . . . ....... . .

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2022-02-21

Datum för anslagsuppsättande

2022-03 - O'l-

Datum för anslagsnedtagande

2022-03 - '2.11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

.... Yf~ .. ~:-.......................... .
Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kf §

KS 2018/286

Utökning av verksamhetsområde VA Ättersta
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet för
nyttigheterna vatten och spillvatten för området Ättersta Österåker, enligt bifogad
karta.
Sammanfattning av ärendet
Området Ättersta i Österåker, ligger idag utanför beslutat verksamhetsområde. Utifrån
behov bör detta områden ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten, vilket ger huvudmannen skyldighet att snarast tillse att allmänna
vattentjänster anordnas enligt 6§ vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten
och/eller avlopp samt dagvatten i ett större sammanhang. Behovet har fastställts av
Länstyrelsen genom föreläggande av kommunen om att inrätta verksamhetsområde.
Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med
dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna inom
området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-25
Dom M 5536-21 2021-11-23
Bilaga karta 2022-01-17
Ks § 56/2022
Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-25
Handläggare

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

KS 2018/286

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

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

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

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

Bakgrund

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

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

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

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

Karta förslag på nytt verksamhetsområde
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

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

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

Inte aktuell

Inte aktuell

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

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

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

se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

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

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

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

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

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

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

58

vingaker.se

9 (10)

Inte aktuell

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Mål nr M 5536-21

2021-11-23
meddelad i
Nacka

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

Dok.Id 728774
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 40
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se
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BAKGRUND
Genom överklagade beslutet förelade Länsstyrelsen i Södermanlands län, med stöd
av 51§ lagen om allmänna vattentjänster, Vingåkers kommun att snarast och senast
31 december 2022 besluta om verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Ättersta och
att senast den 31 december 2023 tillhandahålla allmänna vattentjänster i form av
bortledande av avloppsvatten och tillhandahållande av dricksvatten samt vid behov
bortledande av dagvatten från allmänna vägar.

YRKANDEN M.M.
Kommunen har efter överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen
1) bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges beslut om
verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
2) bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas
till fyra år från lagakraftvunnet beslut om verksamhetsområde.

UTVECKLING AV TALAN
Kommunen
Bakgrund
Kommunen delar i och för sig länsstyrelsens bedömning att verksamhetsområde för
allmänt vatten och spillvatten ska inrättas för tätbebyggelsen i Ättersta och att
allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. Kommunen motsätter sig därför inte att
beslut om utvidgning ska fattas. Det saknas dock faktiska och rättsliga möjligheter
för kommunen att genomföra utbyggnaden inom den i sammanhanget mycket korta
tid som länsstyrelsen föreskrivit i det överklagade föreläggandet. Under alla
omständigheter är tiden för genomförande enligt föreläggandet oproportionerligt
kort. Därmed måste tiden för när utbyggnaden ska vara genomförd förlängas.

Utbyggnaden behöver samordnas med Trafikverkets arbeten
Det framgår av förarbetena till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänsten, LAV,
att eftersom va-huvudmannen enligt lagen inte längre skulle komma att kunna
bestämma verksamhetsområdet själv, behövde va-huvudmannen en större möjlighet
att genomföra utbyggnaden efter sin egen planering än enligt tidigare lagstiftning
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(prop. 2005/06:78 s. 69 f.). Va-huvudmannen anses därför enligt nu gällande
lagstiftning ha rätt att följa en egen plan för att ordna allmän va-anläggning. Det
följer också av 17 § LAV att va-huvudmannen får vänta med att utföra de
anläggnings- och utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att en fastighetsägare
ska kunna använda anläggningen om arbetena behöver samordnas med andra
arbeten och samordningen annars skulle väsentligen försvåras.

Bestämmelsen i 17 § LAV innebär att det finns två oberoende rättsliga grunder för
anstånd med utbyggnad (se Vattentjänstlagen, En handbok, Jörgen Qviström s. 102
[JUNO version 2] och prop. 2005/06:78 s. 140). Det är således tillräckligt antingen
att arbetena behöver samordnas med andra arbeten och att samordningen annars
väsentligen skulle försvåras, eller att arbetena utförs i den ordning som följer av vahuvudmannens plan, för att motivera en viss utbyggnadsordning.

Den nuvarande tekniska kapacitet till området är inte tillräcklig för att det ska vara
möjligt att ansluta också fastigheterna i Ättersta. Till att börja med består
kapacitetsbristen i att det inom hela det aktuella området helt saknas ledningsnät.
Tiden för genomförande av upphandling, projektering och anläggande av
erforderligt ledningsnät bedöms uppgå till omkring tre år. Vidare krävs anläggande
av dels ny pumpstation i Österåker, dels ny överföringsledning, till vilken det
framtida lokala ledningsnätet kan anslutas.

En kapacitetsförstärkning med hjälp av överföringsledningar från Katrineholms
kommun är planerad sedan flera år tillbaka i tiden. Det är emellertid nödvändigt,
både ekonomiskt och miljömässigt, att utförandet av denna kapacitetsförstärkning
sker i samband med att Trafikverket bygger om riksväg 56 mellan Katrineholm och
Eskilstuna eftersom det dessförinnan kommer att saknas för överföringsledningen
erforderlig anslutningspunkt. Kommunen är därför beroende av Trafikverkets
framdrift för att kunna genomföra utbyggnaden. Trafikverkets projekt är pågående,
men har försenats något. Enligt uppgift från Trafikverket beräknas projektet nu vara
klart under perioden 2024–2026.
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Kommunen avser att därefter genomföra utbyggnaden av allmänna vattentjänster i
Ättersta. Överföringsledningen till den nya pumpstationen avses anläggas delvis i
sjö, vilket utöver erforderlig upphandling även kräver föregående miljöprövning.
Därutöver kan det konstateras att överföringsledningen avses anläggas inom ett
område med förhållandevis omfattande fornlämningar, vilket kan kräva
genomförande av ytterligare utredningar och skyddsåtgärder. Tidsåtgången för
projektering, upphandling, miljöprövning, utförande m.m. för överföringsledningen
och pumpstationen bedöms därför till omkring fyra år.

Mot denna bakgrund kan följande konstateras.

Enligt praxis har skyldigheten att tillhandahålla allmänna vattentjänster ansetts
kunna anstå när den berörts av omläggning av en länsväg (se t.ex. RÅ 1959 I 212).
Den aktuella utbyggnaden har även ett sådant samband med andra va-arbeten (den
ovan nämnda kapacitetshöjningen) för vilka det finns en tidplan att det föreligger
skäl att föreskriva en längre genomförandetid än den som följer av länsstyrelsens
beslut (jfr RÅ 1967 not S 319 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 juni
2013 i mål nr M 1803-13).

Kommunen vill även understryka att det på grund av ovan nämnda kapacitetsbrist
inte är faktiskt eller tekniskt möjligt att ansluta Ättersta innan Trafikverkets
arbetens med riksväg 56 är färdigställda och att kapacitetsutbyggnaden, som
samordnas med Trafikverkets arbeten, är färdigställd utan att det skulle medför
mycket stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Kommunen är vidare skyldig att i enlighet med lagen (2006:1145) om offentlig
upphandling upphandla lämpliga entreprenörer för bl.a. projektering och faktisk
utbyggnad av de allmänna vattenanläggningarna. Kommunen saknar möjlighet att
upphandla erforderliga entreprenörer innan det med större säkerhet går att säga när
Trafikverkets arbeten, och därmed kapacitetsförstärkningen, kommer vara
färdigställda. Kommunen saknar således även av den anledningen både faktiska och
rättsliga förutsättningar att efterkomma det överklagade föreläggandet.
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Som kommunen också anfört hos länsstyrelsen inför länsstyrelsens beslut om
föreläggande pågår en revidering av kommunens va-plan. Länsstyrelsens beslut och
den mycket korta tidsfrist som lämnats kommunen medför att områden med högre
risk kommer att behöva prioriteras ned för att genomföra utbyggnaden i Ättersta
enligt länsstyrelsens föreläggande. Den korta fristen är därmed även av denna
anledning olämplig. Det kan i sammanhanget särskilt noteras att länsstyrelsen inte
redovisat några närmare överväganden kring varför tiden ska vara så pass kort som i
föreläggandet.

Oproportionerligt kort tid
Kommunen vidgår som nämnts ovan att det på sikt är lämpligt att Ättersta tätort ska
tillhandahållas allmänna vattentjänster, men delar inte länsstyrelsens bedömning om
att det skulle vara fråga om ett trängande behov. Länsstyrelsen har motiverat sitt
beslut med att det sker utsläpp av näringsämnen till recipienten Öljaren och antar
således behov enligt 6 § LAV. För att miljöskyddsrekvisitet i den bestämmelsen ska
vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen
förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön (se
prop. 2005/06:78 s. 45 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 17 mars 2021
i mål nr M 13574-19).

Ättersta tätort är en liten tätort som består av ett 30-tal hushåll. Recipienten Öljaren
har, som länsstyrelsen angett i det överklagade föreläggandet, otillfredsställande
status och det är nödvändigt att tillförseln av näringsämnen minskar. Kommunen
delar den uppfattningen. Öljaren är dock nästan helt omgiven av ett odlingslandskap
där gödsling regelbundet tillför marken näringsämnen som förs vidare till Öljaren.
Bidraget av näringsämnen från Ättersta till Öljaren är i sammanhanget och jämfört
med vad som tillförs från omkringliggande jordbruksverksamheter ytterst litet. Det
av länsstyrelsen fattade beslutet motverkar således inte någon påtaglig olägenhet för
miljön. Det är därför under alla omständigheter inte motiverat eller proportionerligt
med den korta genomförandetid som länsstyrelsen beslutat.
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Sammanfattningsvis kan inte kommunen bereda beslutsunderlaget för utvidgningsbeslutet inom av länsstyrelsen beslutat tid; ärendet måste först hanteras av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott innan det kan underställas kommunfullmäktige. Beslut kan således som snabbast vara fattat den 28 februari 2022.
Vidare saknar kommunen rättsliga och faktiska förutsättningar att genomföra
utbyggnaden av allmänna vattentjänster i Ättersta inom den av länsstyrelsen förelagda tiden. Det finns inte någon omständighet som motiverar den av länsstyrelsen
förelagda korta tiden. Beslutet är således inte heller proportionerligt.

Föreläggandet ska därför ändras på så vis att tiden för inrättande av verksamhetsområde ändras till senast den 28 februari 2022 samt att tiden för att tillhandahålla
allmänna vattentjänster ändras till fyra år från lagakraftvunnet beslut om inrättande
av verksamhetsområde.

Ättersta VA-förening
Kommunen hävdar att det råder kapacitetsbrist varför det behövs mer tid för att
tillhandahålla vattentjänster i Ättersta. Detta är konstigt eftersom vi uppmanats av
kommunen att genomföra en gemensam VA-anläggning. När föreningen bildades
2017 var det för att kommunen och Sörmland Vatten konstaterade att det fanns
kapacitet för att ansluta Ättersta till det kommunala VA-nätet, det diskuterades även
att bygga med sådan dimensionering att även Blomsterhultsområdet skulle kunna
anslutas.

Under alla åren och under alla överläggningar med såväl kommunen som
Sörmlands Vatten har det aldrig sagt ett enda ord om bristande kapacitet; om det
verkligen finns/fanns en bristande kapacitet skulle ju VA-föreningen stå där med en
anläggning för 2-3 miljoner kronor, som inte skulle kunna kopplas in på nätet. Nu
fick vi istället en anvisad anslutningspunkt vid Rosillavägen och ett godkännande
av våra projektplaner.

Det existerar inte eller har existerat någon kapacitetsbrist på det sätt som kommunen
nu försöker hävda.
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DOMSKÄL
Kommunen har efter överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen
1) bestämmer tiden inom vilken kommunfullmäktiges beslut om
verksamhetsområde ska ha fattats till senast den 28 februari 2022, samt
2) bestämmer tiden inom vilken allmänna vattentjänster senast ska tillhandahållas
till fyra år från lagakraftvunnet beslut om verksamhetsområde.

Mark- och miljödomstolens bedömning.

Enighet råder om att verksamhetsområde för tillhandahållande av vattentjänster ska
inrättas i Ättersta. Huruvida kapacitetsbrist föreligger är inte klarlagt. Den tid för
inrättande som länsstyrelsen bestämt i sitt beslut, 31 december 2023, är dock väl
kort. Å andra sidan är den tid kommunen yrkat för att tillhandahålla vattentjänster är
alltför lång. Domstolen anser att tiden ska bestämmas till 31 december 2024.
Kommunens yrkande om när kommunfullmäktiges beslut ska fattas, den 28 februari
2022, kan därvid bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 14 december 2021.

Bjarne Karlsson
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och
tekniska rådet Ola Lindstrand.
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NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Delgivningskvitto

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

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

Besöksadress
Stora torget 13

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Telefon
010-223 40 00 växel
Faktureringsadress
FE 7710
68
831 90 Östersund

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

BESLUT
Datum
BESLUT
2021-06-23

2(3)
Dnr

567-2345-2021

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

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

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

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

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

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

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

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

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

Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

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

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

Mer information finns på www.domstol.se.
Sida 1 av 1
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2022-02-21

(58)

Ks § 56

KS 2018/286

Utökning av verksamhetsområde VA Ättersta
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av verksamhetsområdet för
nyttigheterna vatten och spillvatten för området Ättersta Österåker, enligt bifogad
karta.

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

Yrkande
Anneli Bengtsson (S) gör ett ändringsyrkande gällande att ta bort "dagvatten" från
beslutspunkten då dagvatten inte omfattas av beslutet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut med
Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande och finner att så är fallet.

Jäv
Ing-Mari Frössevi (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-25
Dom M 5536-21 2021-11-23
Bilaga karta 2022-01-17

Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

72

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21

37
(58)

Tid och plats
Måndagen den 21 februari 2022, kl. 13: 15- 16:40. Stora Salen, Abrogården

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S), I :e vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Marie Frössevi (C) §§43-54, 57-60
Robert Oavidsson §§ 55-56
Håkan Östlund (MP)
Lennart Anderrson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Monika Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C) §§ 43-54, 57-60
Per-Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Sami Serti, konsult sluttäckning av deponin § 46
Rolf Jonsson, konsult sluttäckning av deponin §46
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationschef §§ 47-49
Stina Bengtsson, HR-strateg § 49
Lina Ljungqvist, trafikingenjör §49
Elin Östensson, landsbygdsutvecklare § 49
Gunnel Larsson, Lindeberga by ekonomiska förening § 49
Marie Gillstam, Lindeberga by ekonomiska förening § 49
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne JaktIund, samhällsbyggnadschef
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare

Paragrafer

43-60

Protokollet är justerat

2022-02- 'L~
<-

Sekreterare

u(1U,.ty 1rA/l .. o

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

-!C. J III . /

~~ ~. ~~ . ~ ~ .....

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors
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2022-02-21

(68)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-21

Datum för anslagsuppsättande

2022-0] - 0'1-

Datum för anslagsnedtagande

2022-03 - 1'"1

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

vrwkJ~~-...............
.. U ~ · :.: :.-: ,.,,-... .--:........ ..... ...... ...... .... .. ... .. .
Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-04-11

47
(xx)

KS 2022/75

Kf §

Årsredovisning 2021 Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att 1,5 mkr ur årets resultat öronmärks till Projekt –
arrangemang. Medlen förfogas av kommunstyrelsen
2. Kommunfullmäktige beslutar att 9,7 mkr tillförs till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR) 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 5,0 mkr ur årets resultat öronmärks för extra
lönesatsning under 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen i april med förslag på riktlinjer och formalia för
lönesatsningen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder har en ansträngd ekonomisk situation. Totalt redovisar
kommunstyrelsen och nämnderna en negativ budgetavvikelse på -6,7 mkr. Den
finansiella verksamheten redovisar för 2021 en positiv avvikelse jämfört med budget
på +25,2 mkr. Totalt uppgår budgetavvikelsen till +18,5 mkr.

Verksamhet

Nettoavvikelse 2021, tkr

Nettoavvikelse 2020, tkr

Kommunstyrelsen

113

2 885

Samhällsbyggnadsnämnden

202

-1 481

Kultur- och fritidsnämnden

-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

Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgick till +6,2 mkr. Den positiva
budgetavvikelsen ger tillsammans med det budgeterade resultatet därmed ett positivt
resultat för kommunen på 24,7 mkr. Resultatet motsvarar 3,87 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har erhållit 0,7 mkr i
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Justerat för dessa poster uppgår
kommunens balanskravsresultat till 24,0 mkr.

Justerandes sign
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Balanskravsutredning

2021, mkr

2020, mkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

24,7

12,9

Avgår: samtliga realisationsvinster

-0,7

-0,2

Årets balanskravsresultat

24,0

12,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

-9,7

-0,5

Årets balanskravsresultat efter reservering till RUR

14,3

12,2

Reservering öronmärkning: Projekt arrangemang

-1,5

0,4

Justerat resultat

12,8

12,6

Den del av kommunens balanskravsresultat som överstiger 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag får enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning (kf§118, 2013) reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv
(RUR). Kommunens resultat justerat för realisationsvinster uppgår till 24,0 mkr.
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag utgör 12,8 mkr. Detta gör att 9,7 mkr får
reserveras till RUR efter att 1,5 mkr ur resultatet öronmärkts till projekt arrangemang.
Nämnderna har sammanlagt investerat för 11,1 mkr och har enligt budget kvar 4,2
mkr av den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde som har genomförts, bland annat data- och
digitaliseringsinvesteringar, ny traktor/lastmaskin, upprustning av lekplatser och nya
bryggor till badplatser. Vidare har 132 tkr i investeringar genomförts i enlighet med
önskemål som framkommit i samverkan med landsbygdsgrupperna. När det gäller
investeringarna har Kommunstyrelsen en historik av att förbruka bara cirka hälften av
den avsatta ramen. Under 2021 var arbetet dock mer offensivt i att utnyttja medlen så
som planerats. Det gjorde ihop med några akuta behov som uppstod i slutet av året att
utfallet blev knappt 600 tkr högre än ramen. Socialnämnden har inte förbrukat sin
investeringsbudget, merparten återstår och hänger samman med avbruten och försenad
upphandling av verksamhetssystem. Totalt finns 4,6 mkr kvar i socialnämndens
investeringsbudget.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2021 beslutat om att vid
behov finansiera investeringar för ytterligare 44,4 mkr genom upptagande av nya lån
från och med år 2021. Det gäller bland annat stabiliseringsåtgärder vid Vingåkersån,
ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen, infrastruktur i Baggetorp och inventarier
till ny förskola och skola. Några av projekten är påbörjade och investeringsutgiften
uppgår till 8,4 mkr för 2021. Det innebär att återstående belopp vid bokslutet uppgår
till 36,0 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-17
Vingåkers kommun – Årsredovisning 2021
Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse 2021
Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse 2021
Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse 2021
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse 2021
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2021
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

76

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

49
(xx)

Au § 55/2022
Ks § 78/2022
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2022-02-17
Handläggare

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

KS 2022/75

Årsredovisning 2021, Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta
1.

1,5 mkr ur årets resultat öronmärks till Projekt – arrangemang. Medlen
förfogas av kommunstyrelsen.

2.

9,7 mkr tillförs till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) 2021.

3.

Årsredovisningen för 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder har en ansträngd ekonomisk situation. Totalt redovisar
kommunstyrelsen och nämnderna en negativ budgetavvikelse på -6,7 mkr. Den
finansiella verksamheten redovisar för 2021 en positiv avvikelse jämfört med budget
på +25,2 mkr. Totalt uppgår budgetavvikelsen till +18,5 mkr.
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Verksamhet

Nettoavvikelse 2021, tkr

Nettoavvikelse 2020, tkr

Kommunstyrelsen

113

2 885

Samhällsbyggnadsnämnden

202

-1 481

Kultur- och fritidsnämnden

-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

Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgick till +6,2 mkr. Den positiva
budgetavvikelsen ger tillsammans med det budgeterade resultatet därmed ett positivt
resultat för kommunen på 24,7 mkr. Resultatet motsvarar 3,87 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har erhållit 0,7 mkr i
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Justerat för dessa poster uppgår
kommunens balanskravsresultat till 24,0 mkr.
Balanskravsutredning

2021, mkr

2020, mkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

24,7

12,9

Avgår: samtliga realisationsvinster

-0,7

-0,2

Årets balanskravsresultat

24,0

12,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

-9,7

-0,5

Årets balanskravsresultat efter reservering till RUR

14,3

12,2

Reservering öronmärkning: Projekt arrangemang

-1,5

0,4

Justerat resultat

12,8

12,6

Den del av kommunens balanskravsresultat som överstiger 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag får enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning (kf§118, 2013) reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv
(RUR). Kommunens resultat justerat för realisationsvinster uppgår till 24,0 mkr.
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag utgör 12,8 mkr. Detta gör att 9,7 mkr får
reserveras till RUR efter att 1,5 mkr ur resultatet öronmärkts till projekt arrangemang.
Nämnderna har sammanlagt investerat för 11,1 mkr och har enligt budget kvar 4,2
mkr av den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde som har genomförts, bland annat data- och
digitaliseringsinvesteringar, ny traktor/lastmaskin, upprustning av lekplatser och nya
bryggor till badplatser. Vidare har 132 tkr i investeringar genomförts i enlighet med
önskemål som framkommit i samverkan med landsbygdsgrupperna. När det gäller
investeringarna har Kommunstyrelsen en historik av att förbruka bara cirka hälften av
den avsatta ramen. Under 2021 var arbetet dock mer offensivt i att utnyttja medlen så
som planerats. Det gjorde ihop med några akuta behov som uppstod i slutet av året att
utfallet blev knappt 600 tkr högre än ramen. Socialnämnden har inte förbrukat sin
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investeringsbudget, merparten återstår och hänger samman med avbruten och försenad
upphandling av verksamhetssystem. Totalt finns 4,6 mkr kvar i socialnämndens
investeringsbudget.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2021 beslutat om att vid
behov finansiera investeringar för ytterligare 44,4 mkr genom upptagande av nya lån
från och med år 2021. Det gäller bland annat stabiliseringsåtgärder vid Vingåkersån,
ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen, infrastruktur i Baggetorp och inventarier
till ny förskola och skola. Några av projekten är påbörjade och investeringsutgiften
uppgår till 8,4 mkr för 2021. Det innebär att återstående belopp vid bokslutet uppgår
till 36,0 mkr.
Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sina verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2021.
Rapportering har skett i systemverktyget Stratsys och enligt den mall som fastställts.
De kommunala bolagen har lämnat det material som kommunen behöver för att kunna
göra koncernredovisningen.
Årsredovisningen har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i huvudsak av
ekonomer och ekonomichef, men även av kommunchef och HR-chef. Preliminär
information till de fackliga organisationerna har lämnats i januari. Revision är
planerad den 7-8 mars och slutrevision den 30 mars. Årsredovisningen fastställs av
kommunfullmäktige den 11 april
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi
kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med tertialuppföljning
för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för perioden januariaugusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial 3, T3). Från och
med 2019 gäller den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (KBRL) och
den ställer nya krav på rubriksättning av förvaltningsberättelsen. Anpassning har skett
så långt det varit möjligt.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 1,5 mkr ur årets resultat öronmärks för
Projekt – Arrangemang och att medlen förfogas av kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den del av kommunens resultat som
överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, 9,7 mkr, reserveras till
kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).
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Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att årsredovisningen för 2021
godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunens positiva resultat på 24,7 mkr medför att kommunens eget kapital
förstärks med motsvarande summa, varav 9,7 mkr reserveras i
resultatutjämningsreserven (RUR) och 1,5 mkr öronmärks för projekt - arrangemang.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Vingåkers kommun – Årsredovisning 2021
Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse 2021
Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse 2021
Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse 2021
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse 2021
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

Fastställande av årsredovisningen och dess
resultat ger kontroll på det ekonomiska läget.
Målet är uppnått. Resultatet för året uppgår
till 3,87 procent.

Avstämning av målet sker i årsredovisningen
och i framförallt i barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Avstämning av målet sker i
årsredovisningen.

Se bilaga Agenda 2030. Avstämning sker i
årsredovisningen.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom att öronmärka medel för kommande projekt
– arrangemang möjliggörs satsningar som främjar
god hälsa och välbefinnande för medborgaren!
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

84

vingaker.se

8 (11)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Fastställande av årsredovisningen och dess resultat
ger kontroll på det ekonomiska läget.
Öronmärkningen till RUR gör att det finns
ekonomiska resurser att tillgå om ett negativt
resultat uppstår och kriterierna i riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning uppfylls.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Samtliga medborgare.

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

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

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

Beslutet gäller att fastställa ett dokument – årsredovisningen.
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Kommunstyrelsens
ordförande
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.

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.

Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Översikt över verksamhetens
utveckling
Koncernens ekonomi (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

15 920

– 11 166

– 10 560

– 55 835

– 4 701

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

602 509

612 150

584 727

623 043

550 475

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
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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

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
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98

102

108
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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

358 831

325 937

329 555

347 668

371 792

Tillgångar
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.

8
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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.
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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

RAR-Rehabilitera 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

NSV-Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård

Viadidaktnämnden

Vingåkers kraft AB
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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
nämnden

förening
• Kunskapsskolan i Sverige AB

Samhällsbyggnadsnämnden sköter kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskydd och byggnadsverksamhet samt den pröv
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

10
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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.
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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
covid-19-pandemin 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.
Covid-19-pandemin 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.
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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).
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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

16

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2021

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 HVB-hem (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.
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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

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. It-system slås ut.

nuitetshanteringsplaner.

Omvärldsrisker
Ökad försörjningskvot.

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

heten. Hög arbetsbelastning för

arbete.

ningar.

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 it-system
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 per
sonalbrist i hela den kommunala verksamheten. När
personalbristen 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 samordnad kommunal krisledning. Under slutet
av 2021 och inledningen av 2022 hade kommunen den
högsta sjukfrånvaron på många år i samband med att
covid-19-pandemin nådde rekordnivåer för antalet smit
tade, personer i karantän samt personer som var hemma
för vård av barn. Omfördelning av personal mellan
kommunens förvaltningar underlättade bemanningen i
de mest sårbara 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.

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.

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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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 Tennisklubb
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 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 va-området 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.

Viktiga förhållanden
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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
15-timmarsbarnen 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.

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.

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 va-anläggningar 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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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.
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Kommunen sökte och fick beviljat projektet Digitalt,
socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling. Det
är ett Vinnova-projekt 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.

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.

Barn, unga och äldre
För tredje året i rad höjdes betygsresultaten för årskurs
9. Det var en effekt av ett strukturerat arbete inom barnoch 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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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 e-arkiv påbörjades. Ett
beslut fattades om införande med formell start
2023. Den finansiella kostnaden är hanterbar. Där
utöver kostar införandet arbetstid. Att kommunen
inför e-arkiv 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.

•

•

•

•
•
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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
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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.
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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.

28

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2021

116

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 mandatperi
oden 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
• It-policy
• 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 års
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budget. De baseras på den senaste skatteunderlagsprog
nosen, befolkningsutveckling, kommunens eventuella
egna nya beslut, regeringens budget, omvärldsfaktorer
med mera. Nämnder och styrelser får tillfälle att kom
mentera och analysera föregående års ekonomiska resul
tat samt verksamheternas utveckling och måluppfyllelse.
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 skatteunderlagsprog
nosen och resultat i kommunens delårsrapport för att
kommunen ska få en gemensam bild av det ekonomiska
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
granskning av delårsrapporten. Delårsrapporten fastställs
av kommunfullmäktige i oktober.
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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.
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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 it-verksamheten som bedrivs i
mycket nära samverkan med skolorna.
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Identifierade utvecklingsområden

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.

Barn- och utbildningsnämnden
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 kun
skapskraven. Ett utvecklingsområde är att individualisera
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 språkoch 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
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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
integrationspedagogens insatser i kommunen, de kom
munövergripande 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 kultursko
lan 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 likvär
dighet 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 vårdnadsha
vare 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 e-tjänsterna 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

God ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning
121

33

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.
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Prioriterat område – Landsbygdsutveckling

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.

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.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom
arbetet med landsbygdsutveckling, som under 2021
fortsatte att utvecklas, inte minst i de lokala utveck
lingsgrupperna. 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 kulturoch 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.
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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.

Tabellen nedan redovisar avvikelserna för nämnderna
och den finansiella verksamheten. Se även avsnittet
Räkenskaper – Driftredovisning.

Verksamhet

Nettoavvikelse 2021, tkr Nettoavvikelse 2020, tkr

Kommunstyrelsen

113

2 885

Samhällsbyggnadsnämnden

202

– 1 481

– 693

– 688
– 11 909

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

– 2 616

Socialnämnden

– 3 727

– 577

Totalt nämnderna

– 6 721

– 11 769

Finansen

25 196

24 619

Totalt kommunen

18 475

12 850

Kommunstyrelsen
Det sammanlagda resultatet för kommunstyrelsen blev
ett överskott på 113 tkr jämfört med budget.
Kommunstyrelsens verksamheter består av politik,
kommunledningsadministration, kommunikations
enheten, ekonomienheten, HR-enheten 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
LONA-projekt Vattentätt, Vinnova utmaningsdriven
innovation och statsbidrag från Myndigheten för skydd
och beredskap avseende krisberedskap.
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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 erhållit
cirka 1,9 mkr i riktade statsbidrag bland annat avseende
landsbygdsbibliotekarie, lovaktiviteter och sysselsätt
ningsåtgärder 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 K3-modellen 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.
(mkr)
30
20

12,9

10
0
–10

24,7
–2,0
– 11,9

–20
–30

– 42

– 40
– 50

varpå redovisat överskott uppgick till noll kronor.
Överskottet i va-verksamheten 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 K3-modellen, 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 K3-omställningen. 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 va-verksamheten 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)
100
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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 LSS-utjämningen 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

10 462

0

Flyktingmedel

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2021

1 978

1 978

0

LSS-utjämning

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.
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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

God ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning
137

49

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 (wifi-nät 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 å-promenad

§ 65 den 21/6 2021

Inventarier till förskolan Gränden

Vingåkersån
§ 65 den 21/6 2021

Inventarier till den nya skolan Marmorbyn

§ 110 22/11 2021

Ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen

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

0

0

840

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 covid-19 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 K3-modellen, 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
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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.
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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.

•
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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
covid-19 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

100

96,3
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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Förvaltning, antal

2021

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 (DNV-GL) 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.
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Sjukfrånvaro – aktiva åtgärder

•
•
•
•
•
•

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig
arbetstid

Det systematiska arbetsmiljöarbetet strukturerades
med systematiska uppföljningar och analyser av
dem.
Chefsutbildning om arbetsmiljö genomförs
kontinuerligt.
HR-strategerna 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 HR-enheten.
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.

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
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
8,64

Över 50 år

10,20 11,56

8,38

8,89

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, 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

kr

2021 2020 2019 2018 2017

30–49 år

Sjukfrånvarokostnader

Förvaltning,

Grupp, procent

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 covid-19-pandemin 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

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.

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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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.
Covid-19-pandemin 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.

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
Vinnova-projektet 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.

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.
Ralf Hedin, Kommunchef
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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

6 573

6 984

6 984

6 573

6 984

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

Långfristiga skulder

21

Kortfristiga skulder
Summa skulder

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

16
16
17
18

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

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Borgensåtagande
Hyresavtal och leasing
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Kassaflödesanalys
Koncern*
tkr

Not

Kommun

2021

2020

2021

2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

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

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

1 353

141

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
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar

11, 12

Försäljning av materiella tillgångar

11, 12

Investering i finansiella tillgångar

– 306

– 223

– 1 600

Försäljning av finansiella tillgångar

2 000

Amortering revers
Kassaflöde från investeringsverksamheten

235

463

– 37 444

– 79 820

– 18 225

– 9 921

26 685

25 766

0

0

0

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar

– 1 815

Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

24 870

0

0

1 718

0

– 1 573

27 484

0

– 1 573

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 K3-modellen.
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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.
I bilaga till riktlinjerna finns rutin för komponentindelning.

visningssed. De utarbetar rekommendationer i redovisnings
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

påbörjades först 2018 och endast avser nya investeringar
från och med 2018.

visningslagen samt RKR:s rekommendationer.

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

Etableringsersättning
Ägarandel, procent

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

behållningen på balanskontot har varit stor i vissa perioder
och minskat snabbt i andra perioder. Medlen planeras an
vändas mer aktivt för

Enligt RKR R4 ska komponentavskrivningar tillämpas från

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.
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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
av tidplanen för sluttäckningen kommunicerades med läns

Statsbidrag utan villkor

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.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskost

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

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

Redovisningsprinciper – så här gör
kommunen

ingående bokförda värdet från 2017 av ett nettovärde. Det
innebär att ackumulerade avskrivningar särredovisas från
och med 2018 års bokförda avskrivningar.

Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas då en anlägg

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

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner

tas ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som

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

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter redovisas i

skedde. Kostnaden finns budgeterad.

årsredovisningen som en kortfristig skuld.

Kostnadsräntor periodiserades till den redovisnings

Den preliminära slutavräkningen avseende kommu-

period de tillhör.

nalskatten 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

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

leasingavtal och redovisa dessa enligt kriterier i rekommen
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.
Systemdokumentation av ekonomisystem togs fram

de ekonomiska riskerna som förknippas med ägandet av
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 ekono
miska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt
väsentligt inte övergår till kommunen. Även hyresavtal redo
visas som operationella leasingavtal. Kommunen har även
övriga leasingavtal, bland annat avseende kopieringsma
skiner och skrivare samt kaffemaskiner. Dessa klassificeras
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

Från och med 2023 kommer ett nytt pensionsavtal att
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

Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader
Pensionskostnader

30 366

32 747

Lämnade bidrag

56 044

48 368

129 151

115 821

Lokal- och markhyror

Köp av huvudverksamhet

65 526

65 368

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

39 579

47 341

600

471

Realisationsförluster och utrangeringar
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter
Bolagsskatt

0

0

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

155

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

157

9 417

2 106

– 4 059

– 3 968

0

0

75 088

69 729

Räkenskaper
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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

158

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

Kortfristig del av långfristig fordran

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan

6 573

6 984

6 573

6 984

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 573

6 984

6 573

6 984

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

159

376

Räkenskaper
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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

– 3 500

Årets vinst/förlust
Summa eget kapital

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

161

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
Summa pensionsförpliktelser

30 730

31 698

30 730

31 698

157 398

162 356

157 398

162 356

Not 24 Borgensåtaganden
AB Vingåkershem

0

0

167 804

153 488

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

444 813

452 255

0

0

145 700

131 700

19

21

19

21

Vingåker Vatten och Avfall AB
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

0

0

3 921

6 045

Not 25 Hyresavtal och leasing
Blockhyresavtal och andra hyresavtal med AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB
Förfaller till betalning:
Inom 1 år
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

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

163

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

Netto
avvikelse

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
228

0

228

45

Områdeschef samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnd

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.
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Ord och begrepp
Anläggningskapital

Kapitalkostnader

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

Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.

Kortfristiga skulder

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

Likviditet

Avskrivningar

Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag
med mera.

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

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

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
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.

80

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

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.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk
eller innehav, såsom likvida medel, kortfristiga ford
ringar och förråd.

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.

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2021
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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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Vingåkers kommun
Postadress: Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Besöksadress: Parkvägen 8. Växel: 0151-191 00
e-post: kommun@vingaker.se
www.vingaker.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-07
Handläggare

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

KS 2022/75

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för
2021. I den finns bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en
ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om framtiden.
Det sammanlagda utfallet för driften för kommunstyrelsen 2021 blev ett överskott på
113 tkr. För investeringarna var utfallet 9 741 tkr, vilket är ca 600 tkr högre än
budgeten som var 9 145 tkr. Det förklaras främst av kostnader för brådskande inköp
som behövde göras i slutet av året när det var för sent att ta bort andra inköp.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av kommunledningsförvaltningen och
de delar av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen som sorterar under
Kommunstyrelsen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna förslag till
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2021.
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Driftutfallet blev 113 tkr och blev därför precis inom budget.
Utfallet för investeringarna blev högre än budgeten. Det förklaras främst av kostnader
för brådskande inköp som behövde göras i slutet av året när det var för sent att ta bort
andra inköp. Under en rad år tillbaka har dock utfallet varit väsentligt lägre än
budgeten, varför förvaltningen bedömer att inga andra åtgärder behöver vidtas framåt
än extra uppmärksamhet månadsvis på prognosen för investeringar.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget att godkänna verksamhetsberättelsen har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Verksamhetsberättelsen är en
sammanställning av det ekonomiska utfallet
för föregående år och ger därför överblick
över det ekonomiska läget. Utfallet i sig var
för 2021 ca 1 promille av budgeten.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

175

vingaker.se

4 (9)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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1 Händelser av väsentlig betydelse
Den naturligtvis enskilt största händelsen som påverkat verksamheterna är pandemin. En av de
tydligaste effekterna har varit omfattningen av distansarbete för de medarbetare som har kontorsarbete.
Rent finansiellt har pandemins påverkan på Kommunstyrelsens verksamheter varit relativt begränsad
under 2021, inte minst tack vare de erfarenheter som förvaltningen gjorde under pandemins första år
2020.
En översvämning av Vingåkersån i början av sommaren krävde betydande insatser från ett antal
nyckelfunktioner och dessutom stöd från konsulter. Den oförutsedda händelsen kostade ca 1 mnkr men
gav också viktiga kunskaper inför framtiden. Sårbara dagvattenpunkter har kartlagts tillsammans med
Sörmlands vatten och ett antal åtgärder som dikning, spolning av VA-anläggningar samt service av
pumpar har genomförts. Utifrån erfarenheterna har även en plan för mat till personal m.fl. vid extrema
händelser tagits fram, vilken redan en tid därefter fick testas vid en stor brand på Sävstaholms gård.
En händelse som kommer att bli en vattendelare inför framtiden är att arbetet med att införa e-arkiv
har lett fram till beslut om att det ska införas med formell start 2023. Den rent finansiella kostnaden är
hanterbar och därutöver kostar införandet arbetstid. Att vi får e-arkiv kommer att få stor betydelse på
flera sätt, inte minst för den fortsatta digitaliseringen av kommunens verksamheter.
En ny upphandling har genomförts av telefoni som tjänst samt växel.
Förvaltningens organisation har förändrats på så sätt att IT-verksamheten har brutits ut från
kommunikationsenheten och lagts som en enhet direkt under kommunchefen. Skälet är den betydelse
IT idag har för praktiskt taget all verksamhet i kommunen.
En policy för kravhantering har tagits fram och beslut togs av kommunfullmäktige i juni.
Arbete med att införa Visma ekonomisystem och Stratsys för de kommunala fastighetsbolagen har
påbörjats i enlighet med fullmäktiges beslut. Efter nulägesanalys och konsultstöd har
kommunfullmäktige beslutat att arbetet med införandet av Visma ekonomisystem avbryts i avvaktan
på leverantörens utvecklingsarbete. Att bolagen arbetar i samma IT-system som förvaltningen
effektiviserar ekonomistyrningen och innebär dessutom minskad risk för fel.
Ett företag har anlitats för en genomlysning och analys av kommunens leverantörsfakturor för åren
2017-2020 för att hitta eventuellt missad återsökningsbar moms. Analysen medförde att kommunen
fått tillbaka ca 1,0 mkr ur momssystemet. Analys och eventuell återsökning kommer även att göras för
2021, arbetet startar i januari 2022.
Revisorerna har genomfört en uppföljning av den granskning av intern kontroll för fakturering av
hyror och arrenden som genomfördes 2017. Granskningsrapporten visar att flertalet av de brister som
påtalades 2017 kvarstår.
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade om en julgåva i form av lokala presentkort till
personalen med ett värde om 1000 kronor per medarbetare. Gåvan finansierades via posten "attraktiv
arbetsgivare" år 2021.
Projektet att stabilisera Vingåkersån nystartade under våren. Då läget blev än mer akut i samband med
översvämningen, då bland annat Åbrogården fick stängas ner, intensifierades arbetet under sommaren.
Ansökan om statligt bidrag från MSB lämnades in och stabiliseringsarbetet har påbörjats.
Till våra små medborgares glädje fortsatte satsningen på att rusta badplatser och lekplatser.
Upprustning av badplatserna har skett med nya bryggor i Baggetorp, Marmorbyn och Österåker. Nya
lekplatser har byggts i Högsjö, Marmorbyn samt på Östergårdsgatan.
En virtuell modell av centrala Vingåker har tagits fram som stöd för arbetet med centrumutvecklingen.
Projektet har delfinansierats av Regionen och kommer vara ett viktigt verktyg i dialogen med
medborgare och näringsidkare, men även ett stöd i det interna utvecklingsarbetet.
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Intresset att flytta till Vingåkersbygden fortsätter öka. Flera tomter har sålts i Baggetorp, Marmorbyn
samt centralorten. Bara några enstaka tomter finns numera kvar i Marmorbyn och Baggetorp. Även en
etableringstomt i Breneområdet har sålts och flera intressenter har varit i kontakt med kommunen.
Kommunen har sökt och fått beviljat projektet "Digitalt- socialt ekosystem för smart
landsbygdsutveckling". Det är ett Vinnovaprojekt inom programmet utmaningsdriven innovation steg
2 och har en projektbudget på 17 mkr varav 13 mkr är externa medel.
Kommunen har stöttat de lokala initiativen för ökat bostadsbyggande, där både Lindberga by i
Österåker och Kreativa Läppe har beviljats externt ekonomiskt stöd. Båda föreningarna projekterar för
såväl byahus som bostäder.
Kommunen har deltagit i projektet "Strategi för Hjälmarens gemensamma utveckling" som drivs av
Örebro kommun i samverkan med kommuner, Länsstyrelser, regioner och turistorganisationer runt
Hjälmaren. Projektet har tagit fram ett första utkast till strategi som ska processas vidare under 2022.
Enheten Mat & Måltider fortsätter utveckla måltiderna genom att mer mat lagas från grunden, så nära
matgästen som möjligt. Till äldreomsorgen har kockarna i Humlegårdens kök börjat laga även de mer
tidskrävande maträtterna som pannkaka, raggmunk, dessertsoppor och kräm från grunden. En annan
viktig del i denna satsning är den interna kockutbildningen, där måltidspersonal får utveckla sin
matlagning och så småningom valideras till kockar. Satsningen har bland annat medfört att
medarbetarna numera börjat laga mat på Ålands förskola.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
För varje kalender år beslutar styrelsen en nämndplan. I den framgår mål, prioriterade verksamheter,
internkontroll mm. För den sistnämnda införde kommunen för något år sedan en förändring som
innebär att kommunstyrelsen inte bara ska fatta beslut i nämndplanen om vilka internkontroller som
ska utföras under året utan också ha möjligheten att löpande under året besluta om enskilda kontroller
när behovet uppstår. Några sådana beslut togs inte under 2021 men kan bli aktuella framöver.
En ekonomisk uppföljning mot budget görs med några få undantag vid varje sammanträde i styrelsen.
Då ingår inte bara driftkostnader utan även investeringar och likviditetspåverkande projekt.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
3.1

Måluppföljning

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

Analys
Kommunstyrelsens eget ekonomiska utfall för 2022 var 112 tkr och budgeten var 108 426 tkr, dvs ett
resultat motsvarande 1 promille. Det ska då nämnas att projektet för ökad kompetensförsörjning och
minskat försörjningsstöd fick 1,2 mnkr utöver budget och därutöver kostade hanteringen av
översvämningen i maj ca 1 mnkr. Styrelsen klarade alltså att trots detta få ett positivt utfall.
I övrigt bidrar Kommunstyrelsen till målet till stor del genom att ekonomienheten håller hög kvalitet i
kommunens ekonomistyrning, inklusive att tillhandahålla utbildning för chefer och göra olika
utredningar och granskningar av olika delar av ekonomistyrningen.
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3.1.2 Skola
3.1.2.1 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
Kommunstyrelsen bidrar till målet på flera olika sätt. Ett exempel är genom styrelsens samordnande
roll för att driva ärenden om byggnationer av skolor och förskolor, vilket under 2021 gällt
Gränden/Södergården, Marmorbyn och ny förskola i norra delen av centralorten. Ett annat exempel är
styrelsens ansvar för enheten Mat & Måltider som under året levererat på ett bra sätt trots mycket tuffa
ekonomiska utmaningar. Ett tredje exempel är Kommunstyrelsens ansvar för IT-verksamheten där
arbetet bedrivs i mycket nära samverkan med skolorna.
3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 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
Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom sitt ansvar för nämndsekretariatet och för
mallen för tjänsteutlåtanden, som innehåller en checklista för samtliga mål i Agenda 2030.
Styrelsen bidrar också genom arbetet med detaljplaner och ägarstyrningen av fastighetsbolagen.
Detaljplanearbetet går framåt men kapaciteten skulle behöva förstärkas för att arbetet ska motsvara
förväntningarna.
3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom arbetet med landsbygdsutveckling, som under
2021 har fortsatt att utvecklas inte minst när det gäller de lokala utvecklingsgrupperna. Dessutom
bidrar styrelsen genom sitt samordnande ansvar för byggnation av nya skolor och förskolor, där det
finns flera exempel från 2021, och för åtgärder för att öka möjligheten för invånarna att komma i
kontakt med kommunanställda i olika ärenden.
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3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall Dec 2021

Ack budget Dec 2021

Avvikelse mot budget
Dec 2021

108 314

108 426

112

Politik

7 888

9 056

1 168

Kommunledningsadministration

5 936

5 308

-628

Kommunikationsenheten

15 253

15 794

541

Ekonomienheten

39 661

40 329

668

8 657

8 712

55

30 919

29 227

-1 692

HR-enheten
Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

Övergripande om utfallet för drift och investeringar
Kommunstyrelsens driftbudget för 2021 var 108 426 tkr. Utfallet blev ett överskott på 112 tkr, vilket
innebär att styrelsen lyckats utomordentligt bra med att bedra verksamheten på en nivå som motsvarar
budget, varken mer eller mindre.
Det går i alla fall vid första anblicken att resa frågetecken kring prognossäkerheten. I delårsrapporten
efter augusti var prognosen för helåret ett underskott på 3,5 mnkr men utfallet blev alltså ett överskott
på 112 tkr. En viktig förklaring till skillnaden är att rutinen har varit att prognoserna alltid sätts till noll
för de poster som den politiska ledningen förfogar särskilt över. Osäkerheten kring vad
översvämningen i maj slutligen skulle kosta gjorde också återhållsamheten med andra kostnader större
än vanligt. Ett tredje skäl är att förvaltningen inte förbrukade mer än än mindre del av de 1,5 mnkr
som fullmäktige avsatt för satsning på inflyttning och företagsetableringar.
När det gäller investeringarna har Kommunstyrelsen en historik av att förbruka bara ca hälften av den
avsatta ramen. Under 2021 var arbetet dock mer offensivt i att utnyttja medlen så som planerats. Det
gjorde ihop med några akuta behov som uppstod i slutet av året att utfallet blev 600 tkr högre än
ramen.
Sammanfattningsvis för driften är utfallet för KS + 112 tkr men prognosen på helår var i november 200 tkr. Det beror främst på att Mat & Måltider har både minskade intäkter och ökade utgifter och att
översvämningarna i våras kostnader ca 1 000 tkr. Dessutom ligger inom Kommunstyrelsen de
1 200 tkr som avsatts utöver budget för projektet att öka kompetensförsörjningen i näringslivet och
samtidigt minska försörjningsstödet. De kostnadsminskningar som det projektet förväntas ge ligger
inom Socialnämnden.
Totalt visar kommunstyrelsens förvaltning + 112 tkr jämfört med budget. I den summan ingår
projektet "Kompetensbehov näringsliv" med - 1 158 tkr, vilket inte är budgeterat samt - 1 000 tkr för
kostnader i samband med översvämningen som kommunen drabbades av under maj månad.
Kostnader för översvämningen återfinns under området Kultur & samhällsbyggnadsenheten.
Politik
Utfall jämfört med budget + 1 168 tkr. Prognosen i november var + 1 000 tkr
Projektet "Kompetensbehov näringsliv" var inte budgeterat, men beräknades kosta -1,2 mkr. Utfallet
hamnade på - 1 158 tkr. Projektet har beräknas leda till kostnadsbesparingar som ligger inom
socialnämndens budget, försörjningsstöd.
I området politik ingår
Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse + 110 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
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kostnader för partistöd.
Kommunstyrelse Budgetavvikelse + 358 tkr.
Revision visar en budgetavvikelse på + 51 tkr. Uteblivna utbildningar och därmed lägre resekostnader
har bidragit till överskottet.
Valnämnd Budgetavvikelse + 7 tkr. Medel fanns budgeterade för eventuella arvoden och det som
måste göras mellan olika valår.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 528 tkr. Verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med
Flen och Gnesta och där Flen sköter det operationella. Framförallt var arvoden till ställföreträdare
mycket lägre än budget.
KS-resurs. Budgetavvikelsen är + 1 269 tkr. Posten används bland annat till oförutsedda kostnader.
Den totala budgeten var 2 119 tkr och i budgeten fanns 1,5 mkr för att användas till prioritet 1. möta
upp befolkningsantalet. 2. extra satsning för fler etableringar i kommunen. Beslutade utgifter har varit
300 tkr till Båsenberga skidlift och 70 tkr till resurs till ungdomsråd samt 500 tkr till förstudie av
sportcentrum inklusive nytt badhus
Kommunledningsadministration
Utfall jämfört med budget - 628 tkr. Prognosen i november var - 500 tkr
Kommunledningsadministration består av kommunchef, näringslivsansvarig samt strateger inom
Kris- och beredskap, brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa. Dessutom ingår kostnader
för ferieanställda.
Budgetavvikelse tom december 2021 för näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa är + 523 tkr.
Budgetavvikelse för ferieanställda hamnade på ett överskott med +525 tkr . Den positiva avvikelsen
beror på att det var färre ungdomar i den aktuella årskullen som önskade feriejobb än tidigare år.
Samtliga ungdomar i den aktuella årskullen som önskade erbjöds feriejobb.
Kommunchefens budgetavvikelse är - 1 699 tkr. I utfallet ingick en besparing som avsåg hela KS
förvaltning på - 1 350 tkr. Bland kostnaderna finns bl.a en utredning av lokalvården på drygt 400 tkr,
vilket inte var budgeterad.

Kommunikationsenheten
Utfallet jämfört med budget +541 tkr. prognosen i november var + 300 tkr
Den ojämna budgeteringen mellan Kommunikationschef, Nämndservice, Kommunikation och
Telefoni beror helt enkelt på att inga justeringar gjorts mellan de olika områdena utifrån förändrade
förutsättningar.
Förändringar kring personalsituation, vikarie för kommunikatör slutar 1,5 månad tidigare,
långtidssjukskrivningar, föräldraledighet samt vård av barn har inneburit ett överskott i budgeten.
IT's budget gick med överskott på ca 150 tkr, men en oförutsedd faktura på fiber på 296 tkr gav istället
ett underskott.
Under nämndservice ingick bl a kaffekostnader - dessa har minskat kraftigt (ca 30 tkr) under
pandemin.
Nedan visas de olika ansvaren inom enheten.
Kommunikationschef. Utfall +209 tkr. Här ingår bl.a. alla personalkostnader inom enheten.
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Kommunikation. Utfall + 115 tkr. Här återfinns marknadsföringskostnader, VFD, webbdrift mm
Nämndservice. Utfall + 187 tkr. Här finns bl a kostnader för frakt, sekretesstunnor, kaffe och
passerhantering.
IT. Utfall - 141 tkr. Den central IT-driften. Här ingår bl.a. extra utgift på 296 tkr för fiber.
Telefoni. Utfall +170 tkr. Här finns kostnader för telefon, växeln och samverkansavtal med
Katrineholms och Flens kommun inom telefoni.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att sätta Vingåker
på kartan. T ex Smart landsbygd, varumärkesbearbetning, våra nybyggnationer, Säfstaholms slott,
mässor, aktiviteter och verksamhetsbeskrivningar/berättelser i olika former och kanaler. Dessutom
har Kommunfullmäktiges beslutat i juni 2021 KF § 89 att öronmärka 3,5 mkr av de återstående
tidigare öronmärkta medlen för slottsskoleprojektet till kostnader för kommunikation och
marknadsföring av kommande projekt, vilket innebär att medel är 3 740 tkr.
Ekonomienheten
Utfall jämfört med budget + 668 tkr jämfört med budget, vilket är något sämre än
prognostiserat. Prognosen i november var + 750 tkr
Enheten brukar delas upp i två delar; Ekonomi och upphandling samt Bidrag och avgifter
Se nedanstående områden/ansvar:
Ekonomichef. Utfallet är -32 tkr jämfört med budget. Utfallet är beroende av de kostnader som hänger
samman med projektet gällande fastighetsbolagens inträde i kommunens ekonomisystem, de uppgår
till cirka 30 tkr och var inte budgeterade.
Ekonomienheten. Utfallet jämfört med budget är+55 tkr. Överskottet hänger samman med lägre
personalkostnader i samband med en planerad sjukfrånvaro under november och december.
Upphandling. Utfallet är -98 tkr. Kostnaderna för samverkan med Telge Inköp debiteras kvartalsvis i
efterskott. Det är framförallt kostnaden för antalet köpta konsulttimmar i några större
Vingåkersspecifika upphandlingar som medfört höga kostnader. Det gäller upphandling av nytt
verksamhetssystem till socialförvaltningen, personbilar och lätta transportfordon, maskintjänster,
traktor med lastare samt digitala skyltar till infarterna vid RV52. I utfallet saknas intäkter gällande
upphandlingstimmar som faktureras kommunens bolag kvartalsvis i efterhand för kvartal 4.
Totalt visar Ekonomi och upphandling ett underskott på -75 tkr.
Bidrag och avgifter. Utfallet är +744 tkr. I denna del hanteras kommunens kostnader för de olika
vatten- och vattenvårdsförbund som kommunen är medlem i. Beroende på hur höga eller låga
vattenflöden som uppstår varierar de kostnader som hänger samman med Vingåkers åtagande. Det
regnoväder som medförde höga vattenflöden och översvämningar i slutet av maj kan komma att
påverka kostnaderna kopplat till vatten- och vattenvårdsförbunden. Kostnaderna för kommunbidrag
till VSR och Viadidakt följer budget. För den allmänna kollektivtrafiken har slutregleringen för år
2020 gett Vingåker en intäkt på 261 tkr.
HR-enheten
Utfall jämfört med budget + 55 tkr. Prognos i november var + 150 tkr.
Anledningen till att utfallet blev sämre än prognos är främst för att fler medarbetare har nyttjat
friskvårdbidraget och tagit ut ersättningen i december. Kostnaden för friskvårdsbidraget ökade med
cirka 100 tkr i förhållande till år 2020 och uppgick år 2021 till en kostnad av drygt 700 tkr.
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De fackliga kostnaderna är högre än budgeterat på grund av pandemin, framförallt Kommunal har
nyttjat mer facklig tid under pandemin. De fackliga kostnaderna blev cirka 200 tkr högre än budgeterat
för helår 2021. På grund av återhållsamhet inom övrig verksamhet bör balansera upp underskottet för
de fackliga kostnaderna. Utbildningskostnaderna har även varit lägre än budgeterat pga. pandemin.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, återstående medel är 287 tkr. Rehabprojektet
ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.
Område Kultur & samhällsbyggnad
Utfall jämfört med budget -1 692 tkr, varav 926 tkr avser översvämningen.
Senaste prognosen var - 1 900 tkr, varav kostnader för översvämning är ca 1 mkr och Mat & Måltiders
kraftigt minskade försäljningsintäkter är ca. 1,2 mkr. Utfallet följer prognosen relativt väl. Övriga
verksamheter har hämtat hem delar av underskottet.
Mat & Måltider har gjort besparingar motsvarande 4,2 mkr sedan 2019, men har brottats med en
negativ prognos hela året. Åtgärder som ett centralt kemlager, minskad administration och en anpassad
service och ambitionsnivå har bidragit till att underskottet har minskat något utifrån årets första
prognoser. Men landar på ett underskott på 1145 tkr.
Att enheten brottats med så stora besparingskrav beror förutom på ökade hyror, löner och
livsmedelspriser, på minskade intäkter. En stor del av intäktsbortfallet beror på att Vingåkers kommun
inte längre producerar Katrineholms och Flens matlådor. Men även dem interna intäkterna har minskat
till följd av felkällor i budgetmodellen, övriga förvaltningars besparingskrav, samt intäktsbortfall till
följd av Corona. Åtgärder har genomförts med minskad bemanning i alla kök med fler än en
medarbetare och förändringar i menyn med mindre helt kött/kyckling har minskat
livsmedelskostnaderna. Inför 2022 går Mat & måltider över till en ramfinansiering och förstärks
ekonomiskt, vilket ger bättre förutsättningar att klara en ekonomi i balans.
Tekniska enheten har en positiv avvikelse på 191 tkr, vilket stämmer väl överens med prognosen på
+ 200 tkr.
Det positiva utfallet beror främst på avverkning vid Igelbålen, samt minskade kostnader för våra
fordon genom minskade leasingkostnader och tilldelad miljöbilspremie. Ökade kostnader för
belysningsel, drivmedelskostnader samt tillkommande dagvattenkostnader från Sörmlandsvatten, har
kompenserats genom att frånvaro för föräldraledighet ej har ersatts.
Trafik (Plan & Bygg) har ett visst underskott vid årets slut p.g.a. extra bemanning i samband med
överlämning vid föräldraledighet och personalomsättning.
Turism har en positiv avvikelse vilket i huvudsak beror på minskade personalkostnader
Övriga verksamheter inom området kultur & samhällsbyggnad följer budget.
Investeringar
Kommunstyrelsens har under större delen av året arbetat med en omprioriterad budget på 11 816 tkr,
vilken har byggt på erfarenheter från de senaste åren att organisationen har resursmässigt haft svårt att
göra av med alla medel. Därför har förvaltningen ansett att det är onödigt att prioritera bort behov ända
ner till den beslutade ramen. Kommunstyrelsen har vid i stort sett varje sammanträde fått en
redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett håller sig inom ramen.
Den totala budgeten för år 2021 har uppgått till 9 145 tkr och den omprioriterade delen som är
korrigerade i nedanstående uppställning var 2 671 tkr.
Utfallet jämfört med budget blev -596 tkr
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Förutom Investeringar i datorer och digital utrustning har investering bl.a. utförts för 3 st lekplatserÖstergårdsgatan, Högsjö och Marmorbyn, Nya bryggor-Baggetorp, Marmorbyn, Österåker.
Infrastruktur vid Brene
Cylinder byte på kommunens fastigheter (Yttre skalskyddet)
Dagvatten- Dikning samt byte av fontänpumpar vid slottet. Ellastbil, timmerkärra, traktor,
traktorkärra, täcktsopcontainer, vattenpump från ån (vattnar kommunens blommor med å-vatten)
Torgplatsen vid Coop samt park vid Jägaregatan/Vallhallavägen och Julbelysning
Ny 3d-gran vid ICA, samt julbelysning i alla ytterområdena.
KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR
2021, KS § 12, 2021-01-25

Totalbelopp budget, tkr

Utfall december, tkr

Återstår, tkr

Datorer till förtroendevalda

406

398

8

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

101

599

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm

600

242

358

Dagvattendikning,

500

504

-4

Datainvestering

600

1013

-413

Digitalisering skolan

1 400

1187

213

Digitala vägskyltar

1 450

7

1443

Digitalisering,
Kommunikationsenheten

350

55

295

Inventarier, konferenser,
slottet mm

120

62

58

Lokala utvecklingsplaner
kommunen

140

132

8

Tekniskas område
(maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

2793

57

Parker & rekreatinsområden
(lek, bad, park &
utsmyckning

2 250

2319

-69

Trygghetsvandringar

200

Kök och restauranger

150

101

49

Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA

100

75

25

752

-752

Infrastruktur Brene
Budgetavvikelse

-2671

TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN

9 145

200

-2671
9 741

-596

KF har också beslutat om investeringar synnerliga skäl och som kommunstyrelsen bevakar
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Totalt belastat för nedanstående projekt är 8 681 tkr.
Bland projekten återfinns bl.a. Slottskolprojektet där det återstår 3 517 tkr och som är kopplat till den
nya fritidsgården och avslutas detta år. Asfaltering- Hantverksgatan, Bondegatan.
Förstärkningsåtgärder för Vingåkersån och beslutade investeringar för ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen.

Beslut, synnerliga
skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 2021
(december), tkr

Återstår, tkr

§ 118 den 23/112020

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

12 914

2916

9 998

§ 33 den 19/42021

Infrastruktur
Baggetorp (Sjögölet)

9 000

130

8 870

§ 69 den 26/62017

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården + skola

12 800

249

3 310

§ 65 den 21/62021

Inventarier till
förskolan Gränden

1 040

1 040

§ 65 den 21/62021

Inventarier till ny
skola Marmorbyn

840

840

§ 110 22/112021

Ökad stabilitet i den
tekniska
infrastrukturen

3 100

2225

875

§ 57 den 21/62021

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad
Vingåkersån

17 500

3161

14 339

8 681

39 272

KF

SUMMA

Utfall 20162020, tkr

9 241

57 194

9 241

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

KFbeslutat
totalbelopp

Utfall tom
2020

Utfall
2021

Återstår
totala
medel

Prognos
avvikelse
mot budget

§ 24 18/4-16 Sluttäckning
av deponin

6 500

31 611

2 520

34 132

27 632

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

§ 24 18/4-16 Bygga ny
ÅVC

0

0

0

0

11 100

Ej investering, men
påverkar
likviditeten

100801 Detaljplan
Sävstaholms sl

0

-102

102

0

0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

Kommentar
prognos
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KFbeslutat
totalbelopp

Utfall tom
2020

Utfall
2021

Återstår
totala
medel

Prognos
avvikelse
mot budget

109386 Detaljplan Loke 4,
Loke forts

0

-55

55

0

0

109388 Detaljplan
Storgölet Baggetorp

0

-142

142

0

0

101712 (2820) Ökat
bostadsbyggan

0

3 689

-38

3 651

0

100725 Rehabprojekt

0

185

0

185

0

100730
Kommunikationsprojektet.
KF § 89 har beslutat att ge
ytterligare 3,5 mkr för
slottsprojektet.

3 500

289

-48

3 741

0

100752 Sociek utveck
kommuner

0

846

-109

737

0

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

331

331

0

-71

-257

0

1 485

1 485

0

KF Projekt
Likviditetspåverkande

100761 Förstudie byahus
Läppe

-186

100773 Projekt vattentätt
100774 Digitala -Sociala
ekosyst.

0

0

101

101

100802 Aktualisering
Översiktspl

0

229

0

229

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

714

-427

287

0

SUMMA

10 000

37 409

3 712

44 622

38 732

Kommentar
prognos

Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.

4 Väsentliga personalförhållanden
I kommunledningsförvaltningens enheter har sjukskrivningstalen varit låga eller mycket låga under
2021, liksom personalomsättningen, även om det kan variera något mellan enheterna.
Kompetensförsörjning generellt är dock en utmaning för dessa specialistfunktioner.
För de enheter som arbetar för Kommunstyrelsen men tillhör kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har 2021 varit mer händelserikt. En omorganisation har genomförts
för att stärka samordningen av förvaltningens utvecklingsprojekt samt öka måluppfyllelsen av
samhällsbyggnadsområdets uppdrag inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. Samtliga
utvecklingsstrateger samlades i den nya samhällsutvecklingsgruppen. Organisationen följer den
politiska nämndstrukturen vilket skapar en tydlighet för både medarbetare och nämnderna.
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För att möta den ökade efterfrågan på att bosätta sig och etablera sig i Vingåkersbygden ska gruppen
stärkas upp med mark & exploateringskompetens. I väntan på rekrytering tar förvaltningen hjälp av
extern konsult i dessa frågor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat kraftigt för samtliga enheter jämfört med
föregående år. Extra glädjande är tekniska enheten, som för ett par år sedan brottades med extremt
höga sjukskrivningstal. Men som under året haft en sjukfrånvaro så låg som 2,87 % trots
Coronapandemi. Även på Mat & Måltider syns en positiv trend med minskad sjukfrånvaro, även om
sjukskrivningstalen fortfarande är på en alldeles för hög nivå. Jämfört med föregående år har de
minskat sin sjukfrånvaro från 16,48 % till 9,89 %.Totalt i förvaltningen har sjukfrånvaron minskat från
10,75 % till 5,95 %.

5 Förväntad utveckling
(Tidigare) Kommunikationsenheten
Kommunchefen beslutade en omorganisation av förvaltningen som innebar att IT-verksamheten från
och med 1 januari 2022 flyttades från kommunikationsenheten och las som en enhet direkt under
kommunchefen. Fokus för nybildade IT-enheten blir därför under 2022 att etablera enheten och ge
enheten den plattform för sitt kommunövergripande arbete som var syftet med förändringen.
Fokusområden 2022 för Nämnd- och kommunikationsenheten kommer att handla mycket om att hitta
effektiviseringar genom nya/uppgraderade system. Under december togs första steget mot att ta
Vingåkers kommun in i arbetet med att införa e-arkiv. Detta arbete kommer att fortgå under året. En
upphandling behöver göras av ärendehanteringssystemet, detta för att både möta framtiden med nytt earkiv men även för att underlätta bland annat den digitala processen kring nämndadministrationen både för nämndsekreterare, handläggare som för förtroendevalda.
Vingåkers kommun har tre olika webb-domäner - vingaker.se, vingakersbygden.se och safstaholm.se.
Den webbplattform som de idag är byggda på behöver alternativt utvecklas eller bytas mot ny
webbplattform för att uppfylla de senaste årens lagkrav kring bland annat tillgänglighet och e-plikt.
Dessutom har ny teknik möjlighet att ge bättre användarvänlighet, starkare sökmotor och mer
integrationer. vingakersbygden.se ingår dessutom i projektet Smarta Vingåkersbygden där behovet av
en digital plattform finns för att underlätta för de lokala utvecklingsgrupperna.
Flera undersökningar kommer att genomföras under året för att få en bättre bild hur införandet av
Vingåkers kommuns varumärke lyckats. Dessutom ska en intern undersökning göras kring intranätet
för att kunna utveckla det i rätt riktning.
Det är viktigt att komplettera den digitala informationen med analog information för att minska
utanförskapet hos våra kommuninvånare. Därför görs en satsning på information i fysiska utskick,
direkt till kommuninvånarnas brevlåda som ska fungera som ett komplement till social media.
2022 är ett valår vilket innebär både fokus på att genomföra valet men även att förbereda för en ny
mandatperiod.
Upphandling tillsammans med Katrineholm och Flens kommuner är klar med nytt avtal gällande
telefoni som tjänst och växel, byte och implementering kommer att ske under 2022. Detta innebär att
båda delarna kommer att levereras av samma leverantör, Tele2. Växelsamarbetet fortsätter
tillsammans med Katrineholm som fortsätter att bemanna Vingåkers växel. Som ett led i ökad och
kvalitetssäkrad service kommer växel och telefoni ingå det planerade arbetet kring service och
tillgänglighet för kommunens chefer och berörd personal.
Ekonomienheten
Visma har aviserat att modulen Inköp och Faktura (IoF) försvinner och i stället ska integreras med
modulen Redovisning och Reskontra (RoR). Idag hanteras kommunens elektroniska attestering via
funktionen Egen Brevlåda i IoF. Övergången till RoR kommer att medföra extra arbete för

13

194

ekonomienheten och även att användarna behöver utbildas. Kommunen deltar i Vismas
utvecklingsprojekt och har möjlighet att vara med och påverka uppbyggnaden av den nya funktionen i
RoR. Kommunen är också pilotkommun i detta projekt, vilket ger oss goda möjligheter till att vara
med och påverka i förbättringsarbetet. Arbetet har blivit försenat, men kommer för ekonomienheten
innebära att vi under sex månader ska avsätta arbetstid för att kunna genomföra tester i den nya
testmiljön. I nuläget beräknas detta arbete komma igång först under våren 2022.
Kommunfullmäktige har beslutat att fastighetsbolagen ska använda Stratsys och Visma
ekonomisystem. En projektbeställning togs fram och det finns en styrgrupp. Under våren utsågs en
projektgrupp för införandet. Uppstartsmöte genomfördes i april. Efter genomförd nulägesanalys av
bolagens ekonomiprocesser har införandet av kommunens ekonomisystem avbrutits i avvaktan på
leverantörens pågående utvecklingsprojekt. Ny bedömning ska enligt fullmäktigebeslut göras under
hösten 2022. Införandet av Stratsys fortgår som planerat.
En utbildningsplan för ekonomienhetens insatser för övriga medarbetare, främst chefer, handläggare
och administratörer, har tagits fram inför 2022. Den består av både en övergripande introduktion för
nya chefer som genomförs tillsammans med HR-enheten och Nämnd- och kommunikationsenheten
och flertalet fördjupningsutbildningar i ekonomiområdet.
Utredningen om God kommunal hushållning förväntas beslutas av riksdagen under 2022 med
införande från och med 2023. Kommunen ska bland annat ta fram ett långsiktigt program för god
kommunal hushållning med en tidsaspekt på 10 år. Hur detta ska ske återstår att se.
HR-enheten
Enhetens arbete är stabilt, inga större förändringar planeras.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten
Efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden är fortsatt hög. I Marmorbyn och Baggetorp
börjar dem lediga tomterna ta slut, varvid satsningar på nya detaljplaner bör göras i dessa områden.
Samtidigt pågår arbetet med ny översiktsplan, varvid resurserna inom fysisk planering är begränsade.
Förfrågningar från privata aktörer som önskar planlagd mark är fler än vad förvaltningens resurser
räcker till att genomföra. Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya
bostadsområden för ökad inflyttning till kommunen är stor. Utmaningarna ligger i att hinna projektera
och bygga ut infrastrukturen i samma takt som efterfrågan. En snabb tillväxttakt ställer också högre
krav på övriga nämnder och de kommunala bolagen. Underdimensionerad förnyelsetakt av VA-nätet
är ett stort problem i hela riket. En utbyggnad av nätet ger ytterligare utmaningar. Med en framtid med
allt mer extremväder, behövs satsningar på dagvattenanläggningar, för att undvika översvämningar i
framtiden. Hög medfinansiering finns att söka för dessa projekt. Med samverkan och ett smart
exploateringsarbete kan vi tillsammans i den smarta Vingåkersbygden bidra till en befolkningsökning
under många år framöver med positiva socioekonomiska konsekvenser. Enligt Statisticon räcker det
att redan påbörjade planer slutförs för att Vingåker ska nå 9600 medborgare 2030.
För att våra medborgare ska trivas och bo kvar behövs fortsatt satsning på våra utemiljöer för såväl
yngre som äldre medborgare. I dialog med våra medborgare genom utvecklingsgrupper, näringsliv och
föreningar, kan rätt satsningar prioriteringar. Under nästkommande sommar ser vi framförallt fram
emot att kunna njuta Vingåkers vackra strandpromenad.
Mat & Måltiders förbättrade ekonomiska förutsättningar inför 2022 möjliggör ett utvecklingsarbete
där effektiviseringar kan bidra till ökad kvalitet för våra matgäster. Fokus för 2022 är införandet av två
rätter på särskilt boende samt fortsatt satsning på lokala livsmedel. Oroväckande är de fortsatt höjda
livsmedelspriserna, där vi i början av 2022 kommer få fördyrade livsmedelspriser med 10 %.
Köksutrustningen i flera kök börjar vara eftersatt vilket medföra stora reparationskostnader. En
kartläggning och investeringsplan behöver tas fram under 2022.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
volym

2017

2018

2019

2020

2021

totalt 2021

Antal badande

45 786

40982

50849

28877

44000

24 752

Antal besök
biblioteket

58515

61397

61397

54696

60000

_

antal utlån
biblioteket

49884

47441

46934

37890

52000

antal program
biblioteket

104

165

200

222

170

0

10000

9000

12000

0

1000

20000

10

100

22

24

Antal besök
fritidsgården
antal besök
slottet

8761

10000

antal aktiviteter

0

0

antal
bidragsrättigade
föreingar

27

24

21

7200

24

2 Händelser av väsentlig betydelse
Kultur- och fritidsförvaltningen har under stora delar av delåret utåt sett gått på lågvarv då pandemin
förhindrat oss att ta emot besökare. Innanför väggarna har däremot aktiviteten varit i full gång och
medarbetarna har med stor uthållighet och engagemang hittat vägar för att bedriva en alldeles
utomordentlig kultur- och fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 501 000 kr i lovbidrag samt 610 000 kr till lönebidrag för
ferieungdomar.
Till sommaren fick glädjande nog badhuset, fritidsgården och Säfstaholms slott öppna upp med full
kraft. Och vilken sommar vi hade.
I samband med skolavslutningen fick alla skolbarn hämta ut aktivitetskort som en gåva i från
förvaltningen. Kortet gällde för en aktivitet i vardera verksamhet och sedan kunde man lämna in kortet
i utbyte mot en glass. Kortet var även en lott där barnen kunde vinna en skoldator och aktivitetssaker.
Över 400 barn hämtade ut ett kort och närmare 1000 aktiviteter har barnen sysselsatt sig med under
sommaren.
Badhuset
Badhuset höll öppet under sommaren vilket visade sig, trots värmen, vara ett positivt inslag för våra
medborgare. Varje måndag under sommaren har den simsugna kunnat ta simmärke vid någon av
kommunens badplatser. Många äldre och barnfamiljer besökte badhuset under sommaren. Den nya
klätterväggen är uppskattad. Badhuset har nu ordinarie öppettider och är välbesökt. Caféutbudet är
fortfarande begränsat.
Biblioteket
Biblioteket har varit stängt för besök pga pandemin och ombyggnation i biblioteksbyggnaden.
Verksamheten har varit öppen för avhämtning av böcker. Förutom digitala arrangemang erbjuder
biblioteket även dagstidningsläsning på Säfstaholms slott. Under våren höll man digitala evenemang
som tex All digital week. Under året har barnboksbibliotekarien hållit i klassbesök samt att läspåsar
har skickas ut till skolorna.
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Biblioteket har varit stängt under hösten pga försenad renovering.
Fritidsgården
Under sommaren arbetade fritidsgården aktivt med uppsökande verksamhet. Kransorterna har fått
besök likväl som Sävstaområdet och Hjortgränd. Under 6 veckor i somras fanns vid Sävstarinken en
25 meter lång uppblåsbar hinderbana och här kunde man även låna sakar från Pep- up Fritidsbanken.
Vissa kvällar var det omkring 140 barn som besökte området. Fritidsgården anordnade även
quizkvällar, baddagar, discgolf och gränden- fotbollscup som blev populärt vid Hjortgränd.
Generation Pep och Fritidsbanken stod tillsammans bakom den nya satsningen Fritidsbanken Pep Up.
Det är en mobil fritidsbank där barn och unga, och även vuxna, kunde låna utrustning för att testa på
olika fritidsaktiviteter. Ett mycket gott resultat.
Aktivitetsrundor längs med Båsenberga och Högsjö elljusspår finns på plats. Längs med spåren finns
12 skyltar med aktiviteter att göra för vuxna och barn.
Vid Brottsförebyggande rådet lyfte polisen specifikt upp att skadegörelse/ofog samt övriga brott
minskat under sommaren med hela 45%, i jämförelse med tidigare år, vilket den uppsökande
verksamheten som fritidsgården bedrivit kan vara en faktor till.
Säfstaholms slott
Slottet har under stora delar under året varit stängt, men från 18 juni har slottet varit öppet för
allmänheten med guidade visningar och barnaktiviteter.
Under sommaren hade slottet i samarbete med Stua ett Slottslive, som var ett konsertevenemang som
spelades in vid två tillfällen som sedan kunde streamas. Först ut var en konsert i parken med lokala
artister och Staffan Hellstrand. Till det tillfället gjorde slottet ett arrangemang där de bjöd in
kommunens medarbetare att nominera en kollega som man ansåg hade gjort en extra insats under
pandemin. Den nominerade fick ta med sig en gäst och fick först en guidad visning av sommarens
utställning Smells like art. I slutet av sommaren spelades även Robert wells in och vi har haft
minikonserter i samarbete med scenkonst Sörmland.
Slottet och restaurangen hade under sommaren många besökare.
Under höstlovet arrangerade en mycket lyckat "Hide ande seek", en riktigt otäck men uppskattad
kurragömma.
Vår kulturpedagog har tagit fram ett visningsmaterial som går hand i hand med läroplansmålen och
stäcker sig från förskoleklass till gymnasium.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Kvalitetsdeklaration
En kvalitetsdeklaration Innebär både ett löfte och en information om vad en medborgare/brukare kan
förvänta sig av kommunens verksamheter. Syftet med kvalitetsdeklarationer är att fokusera på
medborgarna/brukarna samt att tydliggöra tjänsterna även för personalen samt att engagera de
anställda i förbättringar av verksamheten.
Föreningsstöd
Vi lovar att
•
•

hjälpa till att skriva bidragsansökan och ge råd om vilka typer av bidrag som är lämpliga att
söka
inom en månad ge besked om bidraget har beviljats eller avslagits, med undantag för bidrag
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•
•
•

som beslutas av kultur- och fritidsnämnden samt de bidrag som bara kan sökas vissa tider på
året.
våra ansökningsblanketter kan hanteras via e-post
minst en gång om året inbjuda till föreningsmöten
minst en gång om året förlägga nämndens sammanträden ute i föreningslivet

Bibliotek
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•
•
•

erbjuda visningar och bokprat för barn i alla åldrar samt andra grupper
om boken du söker inte finns på biblioteket tar vi hem den från annat bibliotek. Du kan också
lämna inköpsförslag.
du gratis kan låna e-böcker, e-ljudböcker, strömmande film
du som har svårt för att läsa kan låna talböcker
du som har funktionsnedsättning kan få Boken-kommer-service.
e-post till biblioteket besvaras inom en arbetsdag
erbjuda datorer med internetuppkoppling
erbjuda stöd med det som rör digital delaktighet

Badhus
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•

ha öppet för allmänhetsbad sju dagar i veckan förutom storhelger och sommaruppehåll
tillhandahålla tider för skolbad för skolor i Vingåkers kommun
alla elever i kommunen erhåller kostnadsfri simundervisning årskurs 0 – 9
erbjuda avgiftsbelagd simskola för vuxna
erbjuda ett hygieniskt tilltalande bad vad gäller såväl lokaler som vattenkvalité
lokalvård och vattenrening utförs på ett miljömedvetet sätt

Fritidsgård
Vi lovar att
•
•
•
•

du får tillgång till en positiv, demokratisk, trygg och drogfri mötesplats
du får möta engagerade vuxna som finns där för dig
du får vara med och ta ansvar för aktiviteter, miljö och arbetsformer
ungdomar i olika åldrar får vara med och planera för den nya fritidsgården

Säfstaholms slott och slottspark
Vi lovar att
•
•
•

öka tillgängligheten, attraktiviteten och användandet av slottet och parken
erbjuda ett varierat program för en bred målgrupp
prioritera delaktighet och mångfald

Internkontroll 2021
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och övrig
personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Verkställda beslut-riskfaktor 6
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Kultur- och fritidsnämnden skall senast januari månads utgång 2022 gå igenom föregående års beslut
för att kontrollera att beslut verkställts och att vilande frågor aktualiseras.
Diarieföring-riskfaktor 6
Senast i december 2021 skall kontroll göras att ankommande skrivelser, och e-post diarieförs enligt
gällande bestämmelser.
Kontanthantering-riskfaktor 9
Vid ett tillfälle under året skall stickprov göras på någon av enheternas kassahantering/redovisning.
Provtagning badhuset-riskfaktor 8
Senast i december 2021skall kontroll göras att vattenprovtagning på badhuset sköts enligt gällande
föreskrifter.
Kultur- och fritidschefen är ansvarig för alla delar av denna internkontrollplan.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Det har varit ett ansträngt ekonomiskt läge i nämnden och även om det finns logiska förklaringar till
varför situationen ser ut som den gör, har sparåtgärder varit nödvändiga.
Badhuset samt Säfstaholms slott var under det första halvåret stängt på grund av pandemin vilket inte
genererade de periodiserade intäkterna enligt plan. Trots att badhuset och slottet under sommaren höll
öppet och det med succe följde inte intäkter enligt budget.
Fritidsgården betalade fram till augusti hyra för den gamla fritidsgården vilket påverkade resultatet
negativt.
Generellt för verksamheterna i förvaltningen är att utgifterna är låga men intäkterna lägre än budget.
4.1

Måluppföljning

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

4.1.1.1.1 Nämndmål: Ekonomi inom rambudget

4.1.2 Skola
4.1.2.1 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

4.1.2.1.1 Nämndmål: kostnadsfri simundervisning åk 0-9
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4.1.2.1.2 Nämndmål: Säfstaholmsslott utbildning

Analys
Skolprogrammen som streckar sig från förskolan till gymnasiet och följer läroplansmålen är färdiga
och redo för leverans.
4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 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

4.1.3.1.1 Nämndmål: Antal barn i föreningslivet ska öka utan att kvaliteten äventyras

4.1.3.1.2 Nämndmål: Antalet badande i badhuset ska öka utan att äventyra kvaliteten

Analys
Badhuset var stängt i 6 månader.
4.1.3.1.3 Nämndmål: Antalet besök av tjejer på fritidsgården ska öka

Analys
Insatser för tjejer och ett bättre klimat överlag har lett till fler tjejer på fritidsgården, ca 40 %
4.1.3.1.4 Nämndmål: Barnkonventionen

Analys
Samtliga verksamheter arbetar på ett eller annat sätt med barnkonventionen.
4.1.3.1.5 Nämndmål: Biblioteket är tillgängligt för alla

4.1.3.1.6 Nämndmål: Hygieniskt och miljömedvetet badhus

4.1.3.1.7 Nämndmål: positiv, demokratisk och drogfri fritidsgård
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4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

4.1.4.1.1 Nämndmål: Antalet digitala arrangemang ska öka på biblioteket

4.1.4.1.2 Nämndmål: antalet besök på Säfstaholms slott

4.1.4.1.3 Nämndmål: Kostnadsfria E- medier

4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kultur- och
fritidsnämnden

Ack utfall Dec 2021

Avvikelse mot budget Dec
2021

Ack budget Dec 2021
16 979

16 286

-693

Bad

2 947

2 985

39

Bibliotek

3 923

3 995

72

Fritidsgård

2 964

2 484

-480

Slottet

3 351

2 898

-453

I utfallet för Kultur- och fritidsnämnden ingår även nämndens kostnader samt föreningsbidrag.
Badhuset
Minskade intäkter under första halvåret men med god ekonomist hushållning är prognosen vid årets
slut plus. Badhuset har varit öppet under sommaren vilket gynnade prognosen.
Bibliotek
Biblioteket har hållit nere utgifterna och har bland annat dragit in på kostnader på aktiviteter och
program.
Fritidsgård
Dubbla hyror då man fram till sista augusti betalade dubbla hyror, både för nya och gamla
fritidsgården. Därutöver tillkom en extra personalutgift
Säfstaholmsslott
Säfstaholms slott var fram till 18 juni stängt. För att hålla intäktsbudget behövde Säfstaholmsslott ha
23 besökare som varje dag i 300 dagar betalade ordinarie entréavgift. Trots många besökare under
sommaren låg genomsnittet på omkring 22 betalande besökare per dag. I förhållande till budget kan
det under en högsäsong ses som för få besökare men då slottet är nyöppnat samt att vi fortfarande
påverkas av pandemin är resultat mer rimligt. Att arbeta in ett nytt varumärke som Säfstaholmsslott
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med ny inriktning och en bredare målgrupp tar tid och bör ta tid. Kanske var intäkterna i årets budget
för högt satta och orimliga ut ett längre perspektiv.
Under sommaren var Kultur- och fritidsförvaltningen även ansvariga och drev slottsrestauragen. Vår
upplevelsetallrik för två personer med smaker från bygden har varit omåttligt populär och vi sålde
närmare 200 st. Men trots många och uppskattade besökare gav restaurangen ett minusresultat.
Föreningsbidrag och övrigt
Under hösten arbetade hela förvaltningen med att hushålla på de ekonomiska resurserna vilket gav ett
bättre resultat än förväntat.
Föreningsbidragen hade positivt resultat.

4.3

Verksamhetens aktiviteter

4.3.1 Uppdrag: Framhäva och främja lokala konstnärer i offentliga miljöer.
Status

Aktiviteter

Slutdatum

Försenad

1% regeln

2021-12-31

Pågående

Utsällning med lokal konstnär

2021-11-30

Avslutad

Utställning med lokala konstnärer

2021-05-27

4.3.2 Uppdrag: Ett föreningshus skapas.
Status
Pågående

Aktiviteter

Slutdatum

Enkät

2021-11-28

4.3.3 Uppdrag: Tillvarata ungdomars motorintresse.
Status
Avslutad

Aktiviteter

Slutdatum

Garage

2021-12-31

4.3.4 Uppdrag: Främja aktiviteter för att bryta ofrivillig ensamhet i samarbete med
andra nämnder och civilsamhället.
Status
Avslutad

Aktiviteter

Slutdatum

Bubblan

2021-10-31
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5. Väsentliga personalförhållanden
Den gemensamma HME enkäten som medarbetarna varje år gör visade på mycket gott resultat. Detta
trots den pågående pandemin.
Badhuset
Tre ordinarie personal i tjänst
En tjänst som badmästare är vakant.
En föräldraledig.
Löser uppdraget med timvikarier.
Biblioteket
Med hjälp av medel från Kulturrådet har vi kunnat anställa digidellotsen ytterligare ett år.
En biblioteksassistent har bytt tjänst och arbetar med mer administrativa uppgifter.
Barnbibliotekarien har slutat och ny rekrytering pågår.
Fritidsgården
Ny tjänst som fritidsgårdssamordnare är tillsatt.
Löser uppdraget med timanställda ungdomar.
Säfstaholms slott
Fullt bemannad och löser uppdraget internt.

5 Förväntad utveckling
Medarbetarna inom Kultur- och fritidsförvaltningen är värda att återigen firas. Trots pandemi, stor
ovisshet om när de ficköppna sin verksamhet under 2021, snabba kast med nya beslut, har
medarbetarna spridit meningsfull kultur och fritid till våra medborgare. Dessutom har de gjort det med
glädje och gott bemötande.
Badhuset är välbesökt och kurserna är fyllda till hösten. Fem månaders stängning detta år gör dock att
intäktsbortfallet påverkar resultatet. Badhuset anställer ingen ny badmästare och håller på så sätt nere
utgifterna. Uppdraget lyckas med stöd av timvikarier.
Biblioteket har konverterat till det nya bibliotekssystemet Quria och tillhörande webb Arena nova. Det
har inneburit en stor uppfräschning av bibliotekssystemet med bland annat en egen hemsida.
Renoveringen är klar och det förbereds för invigning i februari.
På fritidsgården har vi anställt en ny fritidsgårdssamordnare vars uppdrag är att arbeta mer utåtriktad
och uppsökande. En del av tjänsten kommer även arbeta som ungdomsrådsansvarig. Samtliga
medarbetare blev erbjuden en tjänstgöringsgrad på 100%. Fritidsgården kommer även vara ansvariga
för ett digitalt ungdomskort som kommer lanseras under våren. Till fritidsgården hittar nu omkring
40% tjejer.
På Säfstaholms Slott kommer vi under våren och lågsäsong ändra öppettiderna till tors-söndag då vi
uppmärksammat att besöksantalet är lågt under lågsäsong. Nämnden har tagit beslut om att införa ett
säsongskort som ger fri entrè vid det andra besöket.
Stort fokus ligger på att få en restauratör till Säfstaholmsslott.
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Kultur och fritid har i uppdrag från Kommunstyrelsen att ta fram en förstudie med kostnader och
modeller av ett Sportcentrum till juni 2022.
Vi ser nu fram emot ett år med mycket glädje, mindre Corona och härlig kultur och fritid.
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KFN § 7

KFN 2022/9

Verksamhetsberättelse 2021
Kultur och fritidsnämndens beslut

l.

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021
och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för 2022. Verksamhetsberättelsen
innehåller bland annat en beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av
måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, sjukfrånvaro, intemkontroll och
verksamhetens tankar kring framtiden kopplade till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-0 l

Verksamhetsberättelse
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Utdrags bestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-24

1 (17)

Tid och plats

Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 17.00 - 19.00 i sammanträdesrummet Hjälmaren
på kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Anna Lejon (M)
Jonatan Andersson (S)
Marie Jansson (C)
Hans Jonsson (SD)

Christina Hallin (M P)
Aziz Jaali (S)
Anders Larsson (M)
Louise Karlsson (SD)

Övriga deltagare

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

Christina Hallin (MP), Aziz Jaali (S), Anna Lejon (M), Elin Pettersson, kultur och
fritidschef
Paragrafer

1-12

Justering

2022-02-28

Sekreterare

Ordförande

Justerande

~.~
..,... .. ................ ..... ........ .
.............. ~

Anna Lejon
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Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-24

Datum för anslagsuppsättande

2022-03-02

Datum för anslagsnedtagande

2022-03-24

::~:::::Iats ffir protokollet ............... ~t~
Namnförtydligande

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

~~;~itF;~~k ~ ...

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-31
Vår handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46,
susanne.jaktlund@vingaker.se
Vår beteckning

SBN 2022/xxx

Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse
samhällsbyggnadsnämnden 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning

Vid helår analyseras nämndens verksamhet med fokus på såväl kvalitet samt
ekonomiskt utfall. Se bifogad Verksamhetsberättelse.
Ärendets beredning

Förvaltningschefen har berett ärendet tillsammans med nämndens chefer.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att det är centralt att arbeta kontinuerligt med
uppföljning och redovisning av nämndens verksamhet och ekonomiska
ställning.
Ekonomiska konsekvenser

VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande Bokslut SBN 2021

Nämnden uppvisar en ekonomi i balans med en positiv avvikelse mot budget
på 202 tkr. Bostadsanpassningsbidragen har minskat kraftigt i jämförelse med
tidigare år, men uppvisar fortfarande ett negativt resultat. Det negativa
resultatet beror på de ärenden som handlagts utifrån gamla rutiner och
retroaktiva ärenden.
Bilaga

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Verksamhetsberättelse SBN 2021

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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Vingåkers
kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-22

6 (17)

Sbn § 4

Verksamhetsberättelse 2021 med uppföljning för miljö,
livsmedel och tobak
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och överlämnar
dem till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden uppvisar en ekonomi i balans 2021 med en positiv avvikelse mot budget på
202 tkr. Bostadsanpassningsbidragen har minskat kraftigt i jämförelse med tidigare år,
men uppvisar fortfarande ett negativt resultat. Det negativa resultatet beror på de
ärenden som handlagts utifrån gamla rutiner och retroaktiva ärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-31
Verksamhetsberättelse

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

-:7(l
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Vingåkers
kommun

Sam hälls bygg nadsnäm nden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-22

1 (17)

Plats och tid

Kommunhuset Hjälmaren och Teams, tisdag den 22 februari kl. 16.00 - 17.45
Beslutande ledamöter

Robert Oavidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Inger Lindfors (S)
Per-Erik Eriksson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Ej tjänstgörande ersättare

Göran Axelsson (C)
Björn Hvithammar (V)
Leif Eriksson (KO)

Övriga deltagare
Susanne Jaktlund, Samhällsbyggnadschef
Pontus Lindberg, gruppchef för bygg och miljö
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

1-13

Justering

2022-02-28

Sekreterare

g,L

Josefin Frank
Ordförande

on

Justerande
R~

er Larsson
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Sam hälls bygg nadsnäm nden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-22
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-22

Datum för anslagsuppsättande

2022-03-02

Datum för anslagsnedtagande

2022-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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1 Händelser av väsentlig betydelse
•

•

•

Även 2021 har präglats av pågående Coronapandemi. Den planerade operativa tillsynen har
dock kunnat genomföras som vanligt med okulär tillsyn på plats hos
verksamhetsutövarna/medborgarna. Den tillfälliga smittskyddslagstiftningen har inte påverkar
utfallet eller lett till någon större administration/ tidsåtgång för enheten. All tillsyn utifrån
smittskyddslagstiftningen har baserats utifrån händelsestyd tillsyn och inkluderats inom ramen
av den ordinarie planerade livsmedelskontrollen.
Översvämningen i slutet av maj innebar några hektiska dagar för att minimera de skador som
drabbade lantbrukare och fastighetsägare runt om i kommunen. Trots all förstörelse, fanns
något fint i det samarbete som uppstod när så många aktörer tillsammans slet för att skydda
samhället.
För ökad tillgänglighet och service utifrån kundperspektiv har bygg-och miljökontoret skapat
fyra arbetsgrupper för samordning och utveckling av strukturer och arbetssätt.
Castorgrupp med syfte att effektivisera arbetet genom upprättandet av mallar och strukturer
samt ta fram och underhålla e-tjänster som integreras med systemet.
Miljögruppen, med syfte att kontrollera miljöpåverkan utifrån tillsynsplan och vara
tillgängliga medborgare och näringsidkare inom området.
Allmänhetsgrupp, med syfte att kontrollera hälsoaspekter utifrån kontrollplan och tillsynsplan
och vara tillgängliga medborgare och näringsidkare inom området.
Byggruppen, med syfte att kontrollera säkerheten av kommunens fastighetsinnehav och vara
tillgängliga medborgare och näringsidkare inom området.
Hushållsgruppen, med syfte att samla ovanstående gruppers gemensamma områden och
kompetens för att ge medborgare och näringsidkare samlad service.
För att öka ovanstående områdens tillgänglighet för medborgare och näringsidkare har en
tillgänglighetsrutin tagits fram med bland annat kommunicerade telefontider.

•

•

•
•
•
•
•

En virtuell modell av centrala Vingåker har tagits fram som en del i centrumutvecklingen.
Projektet har delfinansierats av Regionen och kommer vara ett viktigt verktyg i dialogen med
medborgare och näringsidkare. Men även ett stöd i det interna utvecklingsarbetet för fysisk
planering.
Intresset att flytta till Vingåkersbygden fortsätter öka trots att invånarantalet minskat något.
Flera tomter har sålts i Baggetorp, Marmorbyn samt centralorten. Bara några enstaka tomter
finns kvar i Marmorbyn och Baggetorp. Privata aktörer efterfrågar fler detaljpaner i
kärnorterna och ett positivt planbesked beviljades innan jul.
En kartläggning av detaljplanerna i tätorten har genomförts. Många planer är förlegade och
behöver uppdateras innan exploateringsprojekt kan påbörjas.
Detaljplanen i Östra Hagnäset har genomgått nämndens antagningsprocess. Planen har tyvärr
överprövats av Länsstyrelsen men beräknas vinna laga kraft under våren 2022.
Slottsplanen har varit ute på granskning och inför antagande behöver stabiliseringsåtgärder av
Vingåkersån tydliggöras samt Målarmusslans utbredning undersökas.
Detaljplanen Vannala Gärde har återupptagits för att möjliggöra nybyggnation av Grändens
förskola. Då planens placering ligger i ett område med översvämningsrisk, behöver planens
dagvattenhanteringen tydliggöras innan antagande.
En genomlysning av nämndens rutiner om bostadsanpassning har genomförts utifrån de höga
kostnader Vingåker haft jämfört med andra kommuner. Nya rutiner har implementerats för en
rättssäker process, vilket redan lett till minskade kostnader. Bostadsanpassning är dock något
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•

som varierar mellan åren, och rätt insatser ska främja en god levnadssituation för alla.
För att möta framtidens krav på digitalisering fortsätter arbetet med att utveckla kartsystemet
Geosecma. Tillsammans med IT-enheten har en geodatastrategi tagits fram och arbetet med att
uppdatera primärkartan har påbörjats. Båda arbetena har genomförts med stöd av externa
konsulter.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
För varje kalenderår beslutar nämnden en nämndplan med mål och prioriteringar för verksamhet och
ekonomi. Uppföljning och utvärdering sker genom årlig verksamhetsberättelse. Nämnden beslutar
även årligen om en internkontrollplan, för att säkerställa ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet som följer lagar och riktlinjer. Beslut om enskilda internkontrollpunkter kan även beslutas
löpande under året då behov tillkommer och uppmärksammas. En ekonomisk uppföljning mot budget
ges med några få undantag vid varje nämndsammanträde.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Bygglov, bostadsanpassning, strandskydd. Prognoserna för nybyggnation har överträffats. Under
året har administration från nämndservice flyttats till förvaltningen vilket utökar förvaltningens
arbetsuppgifter i bygg och anmälningspliktiga ärenden. Pga. ökade administrativa uppgifter för
bygglovshandläggning har inte bostadsanpassningsärenden hunnits handläggas inom rimliga
handläggningstider. För att möte dagens händelsestyrda inkommande ärenden och framtida ökade
prognoser har byggnadsinspektörtjänsten utökats till två. Med två byggnadsinspektörer minskas också
sårbarheten vid frånvaro och rättssäkerheten stärks vid svåra bedömningar.
Nedan visas en tabell över inkommande ärenden 2021.
Bygg

Antal

Anmälningspliktiga ärenden

63

Bygglovspliktiga ärenden

75

Bostadsanpassningsärenden

14

Strandskyddsdispenser

8

Plan
Samhällsbyggnadsnämnden har under året hanterat fler detaljplaner än tidigare. Ett positiv planbesked
har antagits för en expedition i södra Baggetorp. Detaljplanerna för Slottsområdet samt Vannala gärde
har skickats på granskning, medan Detaljplan Östra Hagnäset har genomgått nämndens
antagningsprocess. Då planen överprövas hos Länsstyrelsen, beräknas den dock inte vinna laga kraft
förrän under våren 2022. Nämnden ser stort behov av en ny och aktuell översiktsplan
Miljö
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer varje år den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur
de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken, miljötillsynsförordningen och hur de krav som ställs
på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls.
Vi ska genom att fullfölja tillsynsplanen bidra till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, samt även genom sin
offentliga livsmedelskontroll bidra till att livsmedelsföretagarna producerar och säljer säker mat som
konsumenterna inte blir sjuka av, samt att konsumenterna får det denna betalat för och inte blir
lurande. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att en effektiv och ändamålsenligt tillsyn/kontroll
utförs i kommunen.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om personella resurser för att klara av tillsynsbehovet för miljö
och hälsoskyddstillsyn till 5,25 årsarbetskrafter och för kontrollpersonal för livsmedelstillsynen 0,75
årsarbetskrafter. De personella resurser som varit tillförfogande under verksamhetsåret var 4.25 och
budgeterade för verksamhetsåret var 5.0. Då de förfogande personella resurserna inte motsvarat de
personella resurser som behovsutredningar pekar på har prioriteringar gjort bland olika tillsynsärenden
inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
Uppföljning av beslutad tillsyns och kontrollplan 2021
•
•
•
•
•
•
•

Den högprioriterade tillsynen enligt fastställd tillsynsplan 2021–2023 har utförts.
Tillsynen inom livsmedelsområdet har utförts som planerat där antal årsarbetskrafter 0,75
motsvarade tillsynsbehovet.
Inventering av enskilda avlopp upptogs på nytt och två inventeringsområden har genomförts.
Händelsestyrd tillsyn har kunnat hanteras inom rimliga handläggningstider
Behovsprioriterad tillsyn har inte utförts under 2021 undantag enskilda avlopp
Tillsyn på de eventuellt 150 misstänkt förorenade objekt i kommunen, av dessa är fem
riskklass 2-objekt (mycket hög risk) har inte hunnit påbörjats
tillsyn av rökfria miljöer har inte hunnits med

Internkontroll
•

Alla överklagade ärenden har hanterats enligt fastställd rutin.

Kontrollplan Livsmedel
I kontrollplanen för livsmedel finns tre mål:
•
•
•

Nya verksamheter ska få kontroll inom fyra veckor efter registrering. Denna målsättning har
följts i hög utsträckning.
Offentlig kontroll genom provtagning ska göras på en anläggning. Detta har utförts.
Alla verksamheter ska få sin kontrolltid inom en tre-årsperiod. Detta har fullt klarats av.

Nedan visas en tabell över ärendeflöde jämförelse med uppskattat/beräknat flöde

Flöde

Kvartal
1

2

3-4 ackumulerat
helår

Plan/uppskattning
2021

Antal utförda planerade
tillsynsbesök vid miljöoch
hälsoskydds-verksamheter

4

9

36

45

Antal inkomna
värmepumpsanmälningar

9

14

24

25

Antal inkomna
avloppsansökningar

14

29

41

50

Antal inkomna
ansökningar om
renhållningsdispens

6

30

39

30

Antal inventerade avlopp

0

61

139

120

Miljö- och
hälsoskyddstillsyn

5

219

Flöde

Kvartal

Antal debiterade
tillsynstimmar

696

1040

1275

1194

Antal utförda planerade
kontrollbesök vid
livsmedelsobjekt

18

30

57

67

Antal inkomna
registreringar/
godkännanden av nya
livsmedelsanläggningar

3

8

10

10

Antal fattade beslut om
sanktioner

0

0

0

5

Antal åtalsanmälningar

0

0

0

3

Antal debiterade
kontrolltimmar

68

150

203

178

Livsmedelskontroll

Nyckeltal
Miljösamverkan Stockholm har tagit fram en ett antal nyckeltal med beskrivningar för miljökontor på
kommunerna. Nedan redovisas nyckeltal.
Nyckeltal

2021

2020

2019

Timtaxa miljöbalkstillsyn

1174

1150

995

Timtaxa livsmedelskontroll

1174

1150

995

Inspektörer för MB-tillsyn

3,5

2,25

2,4

Inspektörer för
livsm.kontroll

0,75

0.75

0,75

Månadslön för
tillsynspersonal

31010

32000

29925

Intäkt för MB-tillsyn/årsarb

427 800

428 230

429 507

Intäkt för
livsm.kontroll/årsarb

317 841

290 712

281509

Faktiskt deb tim för MBtillsyn/årsarb

364

372

431

Faktiskt deb tim för
livs.kontroll/årsarb

203

252

282

Självfinansieringsgrad MBtillsyn

67

66

83

Självfinansieringsgrad
livsm.kontroll

85

59

80

Beslut/årsarb

67

63

60

64

49

Antal tillsynsbesök
MB/årsarb
Antal tillsynsbesök
livsm/årsarb

97

100

70

Antal avgöranden från
överinstans

10

1

1

6
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Nyckeltal

2021

2020

2019

Antal avgöranden från
överinstans där nämndens
beslut fastställs

10

1

1

Åtalsanmälningar

0

0

1

Beslut om
miljösanktionsavgift

1

9

2

Antal registrerade
anläggningar livsm/årsarb

126

133

126

Antal ärendet
totalt/årsarbetskraft

158

197

3.1

Måluppföljning

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

Analys
Samhällsbyggnadsnämnden har en ekonomi i balans och uppvisar ett visst positivt resultat.
3.1.1.1.1 Nämndmål: Hanteringen av bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och
kostnadseffektiv

De nya rutinerna för hantering av Bostadsanpassningsbidrag har lett till en rättssäker process och
minskade kostnader. Kostnaderna för bostadsanpassning kommer dock varierar mellan åren, då rätt
insatser ska främja en goda levnadssituation för alla och minskar kostnader för andra insatser.
3.1.1.1.2 Nämndmål: Åtgärder genomförs utifrån Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan
för ekonomi i balans 2023

Nämnden har en ekonomi i balans.
Utfall Helår
2021

Indikatorer
Miljöenhetens självfinansieringsgrad ska uppgå till 60 %

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

48%

60%

Analys
Miljö
Miljöenhetens självfinansieringsgrad ligger på 48 % i totala utgifter. I dessa kostnader ingår en overheadkostnad om
692 tkr för lokalkostnad och administration tjänst hos nämndservice
I personalkostnader har miljöenheten en självfinansieringsgrad på 68 %
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3.1.2 Hållbar tillväxt
3.1.2.1 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
Till varje tjänsteutlåtande bifogas checklistan för agenda 2030, där det framgår hur beslutet bidrar till
hållbarhetsmålen.
3.1.2.1.1 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med fokus på tillväxt. Stimulera byggnation
i attraktiva och smarta lägen för att främja inflytt och etableringar i
Vingåkersbygden.

Analys
Under året har insatser gjorts för att belysa bostadsorternas attraktivitet, expansionsmöjligheter och
befintliga tomtreserver. Kommunen har i nuläget ledig planlagd mark för att hantera de nuvarande
behoven men det finns behov av att öka reserven av planlagd mark i främst Marmorbyn och
Baggetorp. Nya planer kan också tillföra nya värden och öka bostadsorternas attraktivitet om nya
nischade boendealternativ skapas.
3.1.2.1.2 Nämndmål: En giftfri vardag.

Miljöinspektörerna arbetar kontinuerligt i sitt uppdrag för att säkerställa en giftfri vardag för våra
medborgare.
3.1.2.1.3 Nämndmål: God biologisk mångfald genom att ny planläggning och exploatering av
jordbruksmark ska undvikas.

Analys
I framtagandet av en ny översiktsplan har Samhällsplaneringsavdelningen skissat på hur centralorten
och byarna kan expandera i framtiden. Vid detta arbete vägs hushållningsbestämmelserna i
miljöbalken mot andra faktorer som bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelse.
Utbildningsinsats har anordnats tillsammans med LRF och Länsstyrelsen gällande
betesmarkensbetydelse samt förutsättningar i Vingåkersbygden. Politiker från
samhällsbyggnadsnämnden och den politiska styrgruppen för översiktsplanen bjöds in.
Under våren har en workshop i samhällsplanering genomförts med kommunens politiker och
chefstjänstemän. Under denna workshop behandlades även problematiken med jordbruksmark.
I arbetet med detaljplanerna har stor hänsyn tagits till den biologiska mångfalden och skydd av hotade
biotoper.

8
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3.1.3 Landsbygdsutveckling
3.1.3.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Landsbygdsperspektivet är en viktig del i planarbetet, där samhällsplanerare och landsbygdsutvecklare
arbetar tillsammans genom hela planprocessen.
Ett arbete med ökad tillgänglighet och mer kommunikativ myndighetsutövning utifrån ett
medborgarperspektiv har påbörjats under hösten.
3.1.3.1.1 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning
(kvalitetsgaranti).Beslut ska vara väl grundade i aktuell lagstiftning. Varje beslut &
inspektionsrapport innehåller ett tydligt syfte och motivering av gjord bedömning.
Samt information kring hur beslutet överprövas. Bemötandet ska genomsyras av
vägledning och rådgivning.

Samtliga beslut inom miljöområdet har klarat en överprövning vilket visar på en hög rättssäkerhet.
Inom Bygg har ett antal beslut inte klarat överprövningen. I samband med införandet av
verksamhetssystemet Castor ses därför gällande rutiner ses över för att förbättra rättssäkerheten. I
arbetet kommer SKRs mallar att användas som grund. Förstärkning har skett i slutet av året med
ytterligare en tjänst som bygglovsinspektör som också ger bättre förutsättningar till att säkerställa en
rättssäker och professionell myndighetsutövning.
Utfall Helår
2021

Indikatorer
Andelen beslut som klarar en överprövning Miljö

100%

Andelen beslut som klarar en överprövning Bygg

25%
100%

Andel anställda med kompetensutvecklingsplan

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021
100%
100%

0%

100%

Analys
Fortlöpande via medarbetsamtal samt kompetensutvecklingssamtal.
Tillgängligheten e-post (24 h) ska ha ett KKiK resultat på
85% Miljö

83%

85%

Tillgängligheten e-post (24 h) ska ha ett KKiK resultat på
85% Bygg

0%

85%

Tillgängligheten per telefon där svar på fråga erhålles vid
första kontakt ska ha ett KKik resultat på 45%
60% av inkomna bygglovsärenden ska vara kompletta då
de lämnas in
Analys
Tidskrävande att mäta och svår att bedöma. Genom framtida e-tjänsten kan vi styra ärenden till att vara komplett. Dock
viktigt att även framåt ha ett fortsatt kundperspektiv och vägleda till komplett ärende.
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3.1.3.1.2 Nämndmål: Ökad kommunikation. Verksamheten och pågående projekt ska
kommuniceras löpande och stödja bilden av den positiva samhällsutveckling som
pågår i Vingåkersbygden.

Kommunikationsinsatser har genomförts gällande försäljning av tomter, Slottsplanen, exploateringen i
Baggetorp samt information om enskilda avlopp. Informationen på hemsidan i brevmallar har
granskats.
3.1.3.1.3 Nämndmål: Digitaliseringen ska öka

Utvecklingen mot ett mer digitaliserat arbetssätt har fortskridit bra under året. Införande av Castor
Bygg samt påbörjat arbete med integrationer med e-tjänst och ekonomisystem kommer underlätta för
både tjänstemän och medborgare. Geodatastrategin och uppdatering av primärkartan och Geosecma
gör att vi står bättre rustade för att kunna ta steget till digitaliserade detaljplaner.

Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

0st

Antal digitaliserade detaljplaner enligt Boverkets krav.
Analys
Ingen ny plan har antagits

32st

Antal e-tjänster inom nämndens verksamhetsområde

Analys
Inom nämndens verksamhetsområde finns 32 e-tjänster. Dessa är är dock mer ifyllbara pdf:er och inte fullt ut integrerade
e-tjänster. 2022 görs en satsning på fullvärdiga e-tjänster med integration till andra verksamhetssystem.

3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Samhällsbyggnadsnämnden visar det totala utfallet för hela nämndens verksamhet
Totalt

Ack utfall december 2021

Ack budget december
2021

Avvikelse mot budget
december 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

6 513

6 715

202

Nämnden

228

273

45

Övergripande
samhällsbyggnad

1 324

746

-578

Planering

1 598

1 812

213

Bygg

-168

383

551

Bostadsanpassning

1 633

1 229

-404

Miljö

1 898

2 273

375
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Samhällsbyggnadsnämnden har en total avvikelse mot budget med + 202 tkr
varav
Den politiska nämndens avvikelse mot budget + 45 tkr
På grund av Pandemin har färre aktiviteter genomförts och kostnaden för digitala
nämndsammanträden har varit lägre än vid fysiska möten.
Övergripande samhällsbyggnad har en avvikelse mot budget -578 tkr
Konsultkostnader för utveckling av Geosecma och primärkartan är inte budgeterad, men är en
förutsättning för nämndens arbete. Vissa gemensamma kostnader har bekostats av detta ansvar även
om budgeten varit fördelad på respektive ansvar.
Bostadsanpassning har en avvikelse på - 404 tkr
Tidigare år har kostnaden för bostadsanpassningen i kommunen varit hög. En utredning av kostnader
och rutiner har genomförts och en mer rättssäker handläggningsprocess har implementerats. De nya
rutinerna har redan sänkt kostnaderna, men då vissa ärenden hanterats utifrån de tidigare rutinerna,
överskreds ändå årets budget.
Planering har en positiv avvikelse på + 213 tkr
En stor del av detaljplaneringen har utförts åt privata exploatörer, vilket genererar ett positivt utfall.
Bygg har en avvikelse på +551 tkr
Antalet bygglovsärenden har ökat under året vilket genererat högre intäkter än budgeterat. För att möta
efterfrågan har bemanningen av bygglovsinspektörer höjts.
Miljöverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med + 375 tkr
Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och vakanser.

3.3

Verksamhetens aktiviteter

3.3.1 Prioriterade områden: Ekonomi i balans
Status
Pågående

Aktiviteter

Slutdatum

Personalsatsning för attraktiv arbetsgivare för att lättare behålla och rekrytera
personal med rätt kompetens.

2021-12-31

Kommentar
Miljö
Lönesatsning utreds inför 2022 verksamhetsår.
Avslutad

Utredning i syfte att utveckla rättssäkerheten och sänka kostnaderna.

2021-03-31

Avslutad

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag särredovisas

2021-01-01

Pågående

Sänkta OH kostnader

2021-12-31

Kommentar
Utredning av alternativa kontorsplatser
Pågående

Initiera samverkanskontakter, projekt och samverkan/byte av tjänster

2021-12-31
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Status

Aktiviteter

Slutdatum

Kommentar
Inlett kontakt med Finspång och samverkan mellan myndighetsområdet för Bygg, miljö och plan. Förslag på
samverkansavtal har tagits fram och granskas av kommunernas jurister.
Katrineholms kommun har varit oss behjälpliga vid utredning av komplicerade bygglov.
Tagit initiativ till samarbete med Gnesta kommun gällande e-tjänster.
Miljöinspektörerna deltar i nationella och länsövergripande tillsynsprojekt.
Utrett möjligheten till samverkan gällande bostadsanpassning och deltar på handläggarträffar i länet.
Pågående

Digitalisering

2021-11-30

Kommentar
Implementering av Castor Bygg har påbörjats.
Arbete pågår med att utveckla Geosecma och en Geodatastrategi har tagits fram.
Påbörjat arbetet med att uppdatera primärkartan med extern konsult.

3.3.2 Prioriterade områden: Hållbar tillväxt
Status
Pågående

Aktiviteter

Slutdatum

I enlighet med hushållsprincipen i miljöbalken undviks exploatering av
jordbruksmark vid framtagandet av nya detaljplaner.

2021-12-31

Kommentar
Har ej exploaterat på jordbruksmark
Avslutad

Substitutionsprincipen ingår som en del i varje inspektion.

2021-12-31

Kommentar
Fungerande rutin i inspektionerna.
Pågående

Utbildningsinsats för nämnden och den politiska styrgruppen för översiktsplanen
gällande betesmarkens betydelse.

2021-12-31

Kommentar
Arrangerat Bushresa tillsammans med Länsstyrelsen och LRF för kommunens tjänstemän och politiker.
Avslutad

Översyn av befintliga detaljplaner med en prioriteringsordning avseende
revideringsbehov och säljområden.

2021-05-30

Kommentar
Genomförd
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3.3.3 Prioriterade områden: Landsbygdsutveckling
Status
Väntläge

Aktiviteter

Slutdatum

Nya detaljplaner ska vara digitaliserade

2021-12-31

Kommentar
Inga nya detaljplaner har påbörjats.
Försenad

Varje projekt och verksamhet ska ha en kommunikationsplan

2021-12-31

All ny personal ska genomgå en utbildning i kundbemötande

2021-12-31

Kommentar
Har ej upprättats.
Pågående

Kommentar
Workshop på Utvecklingsdag samt ingår kontinuerligt på Bygg & miljömöte, då avdelningen har kundperspektivet som
gemensamt mål.
Pågående

Prioriterade områden och detaljplaner med tomter till salu ska erhålla skyltning,
annonsering eller andra säljaktiviteter i samverkan med
kommunledningsförvaltningen.

2021-12-31

Kommentar
Skyltar har utformats, och kommer sättas upp under 2022.
Försenad

Behovet av aktuell information ses över årligen

2021-12-31

Kommentar
All information på hemsidan har granskats och ändringar har skickats till kommunikation som arbetar med redigeringen.
Pågående

Nämnden ska förlägga minst två av sina möten utanför centralorten varje år, för
ökad tillgänglighet på landsbygden.

2021-12-31

Kommentar
På grund av Corona har öppna nämndsammanträden inte kunnat genomföras enligt plan. Ett nämndsammanträde hölls i
Högsjö. Under 2023 planeras antalet nämndsammanträden på landsbygden bli fler än planen.
Försenad

Nya e-tjänster ska skapas

2021-12-31

Pågående

Tillsynsmyndigheten ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan för att säkra
den juridiska kompetensen.

2021-12-31

Kommentar
Kompetensutvecklingsplan uppdateras löpande på medarbetsamtal och i kompetensutvecklingssamtal.
Försenad

Verksamheten ska ha god tillgänglighet där varje inkommande ärende ska ges
återkoppling inom 48 timmar.

2021-12-31

Kommentar
Se övergripande mål
Pågående

Myndighetsutövning ska där lagen tillåter genomsyras av debitering efter utfört
arbete.

2021-12-31

Kommentar
Miljötillsynen debiterar enligt kommunens fastställda taxa.
Debitering av Bygglov har ej skett enligt kommunens gällande taxa i alla ärenden. Rutiner för debitering tas fram till
2022.
Pågående

Säkerställa att handläggningen av bygglov så att handläggningstiden inte överstiger
7 veckor.

2021-12-31

Kommentar
Efterfrågan på bygglov har ökat. För att möte behovet har bemanningen av bygglovsinspektörer stärkts.
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4 Väsentliga personalförhållanden
För att minska jävsituationen för tjänstemän och chefer har förvaltningen förändrat chefernas
ansvarsområden. Sedan maj har miljöchefen utökat ansvar där all myndighetsutövning ingår i det nya
bygg- och miljökontoret. Organisationen följer i stort sätt den politiska nämndstrukturen vilket skapar
en tydlighet för både medarbetare och nämnderna. Enda undantaget är förvaltningens
samhällsplanerare, som arbetar mot både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Fortsatt inflyttning till Vingåkersbygden gör att antalet bygglov är högre än tidigare. För att möta
behovet stärker förvaltningen upp med ytterligare en byggnadsinspektör.
Trots Corona har sjukfrånvaron sänkts kraftigt jämfört med föregående år och ligger på en riktigt låg
nivå.
bygg- och miljökontoret. 2,13 % (2020 14,97 %)
Samhällsutvecklingsenheten 0,2 % (2020 3,54 %)
Samhällsbyggnads ledning 0 % (2020 1,86 %)

5 Förväntad utveckling
Efterfrågan på tomter och bostäder i Vingåkersbygden förväntas fortsätta de kommande åren.
Kommunen äger gott om mark så möjligheten att utveckla nya bostadsområden för ökad inflyttning till
kommunen är stor. De lediga tomterna i Baggetorp och Marmorbyn börjar ta slut, så behovet av nya
detaljplaner i dessa områden är stor. Det finns även intressenter som vill exploatera privata mark,
vilket kan bidra till en snabbare utvecklingstakt. I nuläget står kommunen själv för en stor del av
beställningarna av detaljplaner. Det kan förvisso vara positivt för samhällsbyggnaden att kommunen
har stor rådighet över sin egen utbyggnad. Men för nämndens ekonomi skulle det vara önskvärt med
fler privat finansierade detaljplaneuppdrag. Behovet av en uppdaterad översiktsplan och av nya
detaljplaner för byggnation av kommunens verksamhetslokaler är stor. Med nuvarande bemanning
med enbart en samhällsplanerare kan förvaltningen hantera ett stort projekt i taget, eller två mindre
detaljplaner samtidigt. Tillskjuts inga ytterligare medel behövs en tydlig prioritering göras. vilket
riskerar att påverka förutsättningarna att nå det beslutade målet om minst 9 600 invånare till år 2030.
Arbetet med intern kvalitetssäkring och implementering av det nya ärendehanteringssystemet Castor
kommer kräva resurser de kommande åren, men är en förutsättning för ett effektivt och rättssäkert
arbete. Flera kommuner i Sörmland arbetar i samma system och efterfrågan på samverkan kommuner
emellan är stor. Med ett väl fungerande ärendehanteringssystem och kartsystem kommer
verksamheten kunna skapa e-tjänster som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov. Samt
möta de förväntningar som exempelvis staten, domstolarna och Boverket ställer på kommuner i en
digitaliserad framtid. De digitala systemen kommer dock att skapa nya resursbehov i form av
uppdateringar och underhållsbehov. Tidsåtgången för administration av Castor tas idag av befintlig
personal vars syfte är att kontrollera miljö, hälsa och fastighetsäkerhet för medborgare och
näringsidkare. Utan utökade administrativa resurser kommer utvecklingsarbetet ta lång tid.
Utifrån resultatet av bostadsanpassningsutredningen finns förhoppningen om att vissa besparingar och
effektiviseringar ska kunna göras. Då bostadsanpassningen utgår från individens behov och rättigheter
till ett fullgott liv, kommer kostnaderna dock även fortsättningsvis variera från år till år. Men bör med
de nya implementerade handläggningsrutinerna generellt hamna på en lägre nivå.
Nämndens allt för höga personalomsättning är en stor utmaning. Rekryteringsarbetet är resurskrävande
men ännu mer kostsam är kunskapstappet, projekt som avstannar, brist på kontinuitet och den tid det
tar för en nyanställd att komma upp i full produktivitet. En liten arbetsgrupp där varje enskild
medarbetare är expert inom sitt eget område blir sårbar. Vid längre sjukskrivningar eller om någon
slutar finns en påtaglig risk att verksamheten inte kan utföra hela sitt uppdrag. Fortsatt arbete med
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strukturer och arbetssätt runt arbetsgrupperna är prioritet och där målet är att arbeta bort sårbarheten.
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Verksamhetsberättelse 2021
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

21/22 per
jan-22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

439

448

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

716

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

269

276

272

283

312

310

295

Fritidshem

311

306

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

182

194

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

43

45

51

67

53

21

22

Gymnasiet

377

392

390

380

i.u

i.u

i.u

Kulturskolan

366

290

350

•

Antal barn i förskolan har stadigt ökat mellan 2015 och 2020. Under 20/21 är färre barn är
förväntat inskrivna i förskolan. Planerade inskolningar av nya barn har skjutits upp på grund
av pandemin. En ökning väntas när läget återgår till det normala. Av erfarenhet vet vi att
barnantalet ökar under våren.

•
•

Elevantalet har sjunkit något inom kommunens grundskolor.
Elever som valt andra kommuner eller friskolor har tidigare ökat, men vi ser en minskning de
senaste åren.
Elever i gymnasieskolan har ökat sedan 18/19, men sjunker detta läsår.
Kulturskolan minskade under 2020 för att åter öka under hösten 2021.

•
•

Behörighet i våra verksamheter (i procent)
Verksamhet

211231

20/21

19/20

18/19

Förskolan

66,67

58,5 se förklaring
nedan

42,0

45,0

Grundskolan

78,2

75,0

79,4

73,3

Behörigheten har ökat något i våra verksamheter. Vi har svårigheter att rekrytera behörig personal i
vissa ämnen och till vissa enheter. När det gäller förskolan är målet att ha 2 st förskollärare per
avdelning som ansvarar för verksamheten och har det pedagogiska ansvaret, vilket motsvarar 51 st i
dagsläget. Av dessa är 34 st utbildade förskollärare, vilket motsvarar 66,67 %. Siffrorna för 19/20 och
18/19 har inte tagits fram på samma sätt och går därför inte att jämföra.
Inom grundskolan är målet att samtliga lärare ska vara behöriga. I nuläget har vi en behörighetsgrad på
78,2 % om vi med behörighet menare lärare med lärarlegitimation och därmed en pedagogisk
utbildning i minst ett ämne. Det förekommer att legitimerade lärare undervisar i ämnen de inte
studerat.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
För tredje året i rad har våra betygsresultat höjts för årskurs 9. Detta är effekt av ett strukturerat arbete
för att höja kvalitén i vår undervisning.
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under året, både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har haft distansundervisning med 2
årskurser och 1 årskurs i skolan efter ett rullande schema under vårterminen 2021. Det finns en oro för
hur detta år har påverkat elevernas lärande.
Förskolan har periodvis vädjat om att 15-timmars barnen hålls hemma för att få frisk personal att räcka
till.
Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat kvaliteten i undervisningen, arbetsmiljön och
arbetsbelastningen för den närvarande personalen negativt.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i Kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021. Starten är försenad på grund av komplikationer med detaljplan. Byggnationen
är ännu inte påbörjad.
Beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn togs i Kommunfullmäktige i juni. Skolan ska vara
färdigställd under 2022.
Beslut att bygga en ny förskola på norr togs i Barn- och utbildningsnämnden under hösten och ska
beslutas i Kommunfullmäktige under våren 2022.
Samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola – avslutas i och med slutrapporten den 31
augusti 2021.
En överenskommelse om att ingå i en ny 3-årig samverkansperiod med Skolverket har träffats. Denna
gång kommer förskolorna, Sävstaskolan samt Högsjö skola vara i fokus.
Kompetensutveckling för samtliga pedagoger i skolan inom språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt.
Projekt Aktivt språk i förskolan för att stärka barnens språkliga kompetens
Projekt Aktiv rast med vuxenledda rastaktiviteter för att öka rörelsen hos barnen och minska
konflikter. Projektet finansierades av Region Sörmland.
Nya rektorer på Slottsskolan F-6 och i Högsjö skola samt en ny rektor i förskolan.
Vingåker till final i rikstävlingen Teknikåttan.
Fullsatt på årets Dream Camp för årkskurs 7-9.
Kulturskolan leder ett projekt mot psykisk ohälsa hos unga där flera andra kulturskolor i landet deltar.
Tre vingåkerslärare nominerade till Lärargalan 2021.
Fred Sjöberg, chef för kulturskolan, tilldelas Sörmlands sparbanks kulturpris 2021.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•
•
•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden genom
ett gemensamt arbete mellan nämndens ordförande och förvaltningsledningen.
Verksamheternas kvalitetsredovisning ligger till grund för nämndens mål
Alla verksamheter bryter i sin tur ned nämndens mål till egna verksamhetsmål och skapar
aktiviteter och processer som styr mot dessa
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•

Uppföljning och utvärdering planeras in i årshjul med regelbundenhet under hela läsåret för att
tydligare och tidigare ha kontroll på att vi styr åt rätt håll.
Uppföljning och utvärdering skall ske tillsammans med personal i verksamheterna

•

Intern kontroll
•

Förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg samt alla chefer gjorde en riskanalys över
områden som bedömdes som viktiga att tydligt följa upp
De områden vi kom fram till var hög frånvaro (elever och personal), kränkningar, det sociala
klimatet och inkluderande undervisning
En internkontrollplan togs fram där riskerna beskrivs samt förslag på uppföljningsmetoder.
Alla chefer följer upp de fyra områdena tillsammans med sin personal fyra gånger under året.
Kanslichef sammanställer internkontrollen i slutet av året för redovisning till nämnden.
Uppföljningarna är inlagda i våra årshjul

•
•
•
•
3.1

Måluppföljning

3.1.1.1.1 Nämndmål: En ekonomi i balans

Analys
Målet är ej uppnått.
Av årets totala underskott på -2 616 tkr hör -196 tkr till gymnasieskolan och -1 472 tkr till särskolan
- kostnader vi inte själva kan påverka på kort sikt. Resultatet för våra egna verksamheter uppgår till 948 tkr. Tre av våra skolor gick in i 2021 med för höga personalkostnader, vilka delvis justerades till
höstterminen 2021. Detta medförde att underskotten stannade av. Dock kunde inte alla planerade
neddragningar genomföras på grund av ett stort antal elever i behov av olika stödinsatser.
Förskolan uppvisar vid årets slut ett överskott på 2 309 tkr. Detta beror på att färre barn än budgeterat
varit inskrivna i förskolan - till stor del beroende på pandemin. Ett förändrat arbetssätt med ett så kallat
poolsystem har minskat antalet timvikarier, vilket inneburit en ekonomisk effektivisering av
personalresurserna. Under året har sommarsammanslagningen utökats med en vecka och de mindre
förskolorna har samarbetat med närmsta större förskola över jul och nyår. Öppna förskolan har varit
stängd under stor del av året.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

-2 616 tkr

Ekonomiuppföljning
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3.1.2 Skola
3.1.2.1.1 Nämndmål: Undervisning och lärande: Barn och elever i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter erbjuds en undervisning som leder till att de
utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.

Analys
Målet är delvis uppnått.
Meritvärde och behörighet 2021
Årskurs 9
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Ht 21

195,85

Vt 21

197,24

67,3

53,1

Ht 20

176,5

59,0

41,0

Vt 20

180,19

60,6

44,7

Ht 19

165,43

55,0

39,6

Vt 19

168,01

52,9

40,4

Ht 18

157,35

49,0

38,5

Vt 18

167,74

50,0

39,0

Ht 17

158,11

44,5

44,2

Vt 17

176,81

60,0

51,5

Meritvärdet har höjts i årskurs 9 för tredje året i rad. Andelen elever som är behöriga till
yrkesgymnasium likaså. Även andel elever som klarat alla mål, det vill säga har minst betyget E i alla
ämnen, har ökat. Betygen för höstterminen är alltid något lägre, vilket bl a beror på att samtliga ämnen
inte ha lästs under höstterminen, exempelvis några av NO- och SO-ämnena.
Samverkan för bästa skola, som pågått i tre år, har gett nyttiga insikter för skolledare och personal.
Från att ha tittat på yttre faktorer som orsak till låga resultat har fokus flyttats till ett förhållningssätt
som lägger ansvaret på lärarna och deras undervisning. Skolan ska skapa förutsättningar så eleverna
lyckas! Eftersom rektorerna från samtliga skolor har ingått i samarbetet med insatser på ledningsnivå
har även de skolorna förändrat synsättet på undervisningen. Lektionerna anpassas 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 individualisera även för de
elever som har lätt för att nå målen. För att dessa elever inte ska tappa motivationen - och kanske göra
annat som stör - behöver de få extra utmanande arbetsuppgifter som stimulerar.
Rektorerna konstaterar genom samtal med enskild personal och arbetslag att diskussionerna numer
innehåller begrepp som struktur, anpassning, mål, bedömning och inkludering i större omfattning än
tidigare. Hos pedagogerna finns många funderingar och resonemang kring den egna praktiken - hur
struktur, bemötande och relationer påverkar elever och hur de blir motiverade till ökat lärande. Genom
att genomföra kollegiala utbildningar i Skolverkets regi har en kulturförändring skett där pedagogiska
frågor får och ska ta utrymme. Genom kompetensutveckling i betyg och bedömning känner lärarna en
större trygghet i att sätta betyg och även dela ut de högre betygen utan att känna att man blir ifrågasatt.
En ökad insikt är också att allt eleven gör går att bedöma - inte bara provresultat.
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Identifierade utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•

språkets betydelse för kunskapsutvecklingen i alla ämnen
behov av studieteknik
lärarens förväntningar på eleverna
studiehandledningens betydelse för elever med detta behov av stöd
matematik och svenska som andraspråk
tydligare förmedling och konkretisering av kunskapskraven och betygskriterier för eleverna
stärkt motivation

Åtgärder och insatser
När det gäller språket så pågår en kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på
samtliga skolor. Förhoppningsvis ska detta leda till att läraren får bättre kunskap om hur de kan bidra
till att elever som har svårt med språket kan höja sin kunskapsnivå.
Förskolan har under höstterminen arbetat med projektet Aktivt språk och där kan rektorerna se att
språkutvecklingen och intresset för språk har exploderat bland barnen. De ser även att begreppet
undervisning har fått genomslagskraft i förskolan vilket gjort att pedagoger letar efter andra
undervisningsformer för att bättre nå fram till alla barn, t ex bildstöd, teckenstöd, film.
Även fritidshemmen förstärker språket genom att dagligen ha samlingar, genomgångar och
tillsammans lyssna på berättelser och prata om dessa.
Analysen visar att huvudmannen saknar tillräcklig kunskap om elevernas behov av studiehandledning,
samt om fördelningen av handledningsresurser. För att kunna se till att elevernas behov möts av rätt
resurser behöver vi genomföra en kartläggning av detta under våren.
Matematiken är fortfarande det ämne som har lägst måluppfyllelse även om en viss progression syns.
På högstadiet är ämnet i ett förändringsskede där man går ifrån nivågruppering till att undervisa i
sammanhållen klass. Nivågruppering i matematik har pågått i flera år, men effekten på elevernas
resultat har uteblivit, varför man nu väljer att prova något nytt. Dessutom menar bl a 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 stödresurs kommer tillsättas under vårterminen för att hjälpa elever som har behov av det och
erbjudande om stödundervisning finns. Skolan har också lagt större fokus på repetition av grunderna i
matematik.
I de lägre åldrarna varierar matematikresultaten mellan skolorna. På våra ytterskolor är resultaten
bättre än på de två större skolorna inne i samhället. En tänkbar förklaring kan vara att språket har
avgörande betydelse även för ämnet matematik och vi har fler elever med annat etniskt ursprung än
svenskt i centralortens skolor.
Vi ser att pojkarna presterar sämre än flickorna i samtliga ämnen med undantag för idrott och hälsa på
högstadiet. Pedagogerna har resonerat kring vilka orsaker som föranleder detta kan vara och kommit
fram till följande:
•
•
•
•
•

En antipluggkultur hos pojkar
En machokultur
Pojkars mognad kommer senare än flickors
Uppgifter och bedömningsunderlag som ofta består av skriftliga inlämningar verkar vara till
nackdel för pojkar
En omedveten skillnad i bemötande mellan pojkar och flickor. Har vi lägre krav på pojkar?
Läggs undervisningen på för låg nivå?
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Ovanstående är något som kommer undersökas mer noggrant i skolorna. Det som redan görs på
högstadiet är samarbetet med socialförvaltningen och kvinnojouren Miranda i projektet
Machofabriken där det jobbas just med machokulturen.
Kulturskolans arbete med särskilda satsningar gällande inkludering tror vi kan stärka känslan av
inkludering och även höja motivationen för vissa elever. Genom integrationspedagogs insatser i
kommunen liksom de kommunövergripande projekten KFV världen, Yalla Create och Songlines samt
satsning på orkesterskola nås många av våra 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 har specialundervisning, mindre grupper och andra
stödinsatser fått stryka på foten under hela 2021, vilket medfört att elever med stora behov inte fått
dessa tillgodosedda i den utsträckning de har rätt till. Dessa specialfunktioner har i stället fått rycka in
som vikarier för att hålla skolorna igång.
Utfall Helår
2021

Indikatorer
Andel elever med gymnasiebehörighet efter årskurs 9

Utfall Helår
2020

67%

60%

53,1%

44,7%

197,24

180,19

Målnivå Helår
2021

Andel elever som klarar de nationella proven i årskurs 3
Andel elever som uppnår minst betyg E i alla ämnen i
årskurs 6 och 9
Meritvärde i årskurs 9
Andel elever som svarar "Min lärare förklarar vad vi ska
göra i skolarbetet så att jag förstår"

91,5%

Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den hjälp
som hen behöver för att nå kunskapskraven"

82,5%

Andelen pedagoger som svarar "Mina elever förstår vad de
ska kunna för att nå kunskapskraven"

92%

Andel pedagoger som svara "Jag anpassar min
undervisning efter elevernas olika förutsättningar"

99%

Andel vårdnadshavare som svarar "I fritidshemmet erbjuds
aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande"

67%

Andel vårdnadshavare som svarar "På förskolan lär sig
mitt barn nya saker inom t ex språk, matematik, naturkunskap,
teknik, bild och musik"

96,3%

Andel vårdnadshavare som svarar "På förskolan får mitt
barn träna sin motorik och kondition genom rörelse och lek ute
och inne"

99%

Andel vårdnadshavare som svarar "Jag får fortlöpande
information om mitt barns situation på förskolan t ex trivsel,
utveckling och lärande"

79%

Screening i början av höstterminen av elever som börjar
förskoleklass
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3.1.2.1.2 Nämndmål: Trygghet: Barn, elever och medarbetare i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter känner sig trygga och upplever att de har de
bästa förutsättningarna för lärande och utveckling

Analys
Målet är delvis uppnått.
Genom enkätsvar, arbete med Trygghetsplan och antal anmälningar i våra e-tjänster samt analyser från
rektorerna kan konstateras att samtliga skolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Dock skiljer det
sig en del mellan enheterna. Vissa har kommit längre med samsyn bland personal, delaktighet bland
eleverna, vuxenledda rastaktiviteter, ingripa när något sker, kartlägga otrygga platser och med
samarbetet med vårdnadshavare. Dessa skolor har nöjdare elever, pedagoger och vårdnadshavare och
de har också färre anmälningar om kränkningar, hot och våld.
Skolverket menar att arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar
styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar
och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla
styrdokumentens mål. Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga
arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar utrymmet för kritisk
reflektion, vilken 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 och bidrar till att öka måluppfyllelsen.
Följande exempel på insatser som får effekt och som går i linje med Skolverket, kan urskiljas på de
skolor som har bäst resultat i enkäterna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna (förskolan)
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
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 negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal 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

Där ovanstående processer inte fungerar lika bra har vi sämre resultat och därför behöver vi hjälpa till
och skapa förutsättningar för att få igång processer som stärker tryggheten på alla enheter.
Detta kan göras genom att huvudmannen
•
•
•
•
•

Skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas mellan enheterna
Lägger in förankring av dokument och rutiner, kontinuerlig uppföljning och utvärdering i
årshjul och kalendarium för att underlätta rektors planering
Satsar på barns och elevers språkkompetens för ökad måluppfyllelse, men också för att
språkförbistring ofta leder till konflikter
Ser till att enkätsvaren samt rektors analys återkopplas till elever, personal och vårdnadshavare
för bättre insyn och samsyn
Stärka elevhälsans arbete i våra verksamheter
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Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

89%

Andel elever som känner trygghet
Andel pedagoger som uppger att på den här skolan känner
eleverna sig trygga

90%

Andel vårdnadshavare som uppger att mitt barn är tryggt i
skolan

83%

Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn känner
sig tryggt på fritidshemmet

82%

Andel vårdnadshavare i förskolan som anger att mitt barn
känner sig tryggt på förskolan

99%
72%

Andel elever som har studiero
Andel elever som tycker att de vuxna reagerar på
kränkningar

80%

Andel pedagoger som uppger att det är god studiemiljö på
skolan

65%

Andel pedagoger som vet vad de ska göra om de upptäcker
att en elev utsätts för kränkningar

99%

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har
studiero på lektionerna

57%

Andel vårdnadshavare som uppger att i mitt barns skola
framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

80%

Andel vårdnadshavare i fritidshemmet som uppger att
personal ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet

64%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att det i mitt
barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte
accepteras

98%

Antal inkomna anmälningar via e-tjänster samt hur dessa
följs upp och åtgärdas

217st

Antal inkomna klagomål samt hur dessa följs upp och
åtgärdas

3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 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
Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår hur besluten
bidrar till genomförande av ett eller flera av de övergripande målen samt ett eller flera av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030.
Nedan redovisas i vilken utsträckning tjänsteutlåtanden har knutits till ett eller flera av de
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övergripande målen samt till Agenda 2030.
De övergripande målen

Antal

Ekonomi i balans

20

Skola

69

Landsbygdsutveckling

17

Hållbar tillväxt (alla beslut kopplade till Agenda 2030)

68

Agenda 2030

Antal

1. Ingen fattigdom

3

2. Ingen hunger

0

3. God hälsa och välbefinnande

32

4. God utbildning för alla

68

5. Jämställdhet

1

6. Rent vatten och sanitet för alla

0

7. Hållbar energi för alla

2

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

6

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

1

10. Minskad ojämlikhet

11

11. Hållbara städer och samhällen

3

12. Hållbar konsumtion och produktion

3

13. Bekämpa klimatförändringarna

0

14. Hav och marina resurser

0

15. Ekosystem och biologisk mångfald

0

16. Fredliga och inkluderande samhällen

2

17. Genomförande och globalt partnerskap

0

3.1.3.1.1 Nämndmål: Nöjd personal

Analys
Målet är delvis uppnått.
Vi har identifierat ett utvecklingsområde som genomsyrar hela verksamheten och det är återkoppling
till alla i olika former. För att ge personalen en mening med att lämna in kvalitativa uppföljningar och
analyser av olika slag behöver de även få en återkoppling på vad dessa leder till och varför rektor gör
sina prioriteringar. Bristen på återkoppling kan vara en förklaring till att medarbetarna inte tycker att
målen följs upp och utvärderas på ett bra sätt, vilket är det område som uppvisar sämst resultat i HMEenkäten under flera år.
Förvaltningsledning och verksamhetsledning är inne i ett arbete med att förbättra och i vissa fall
förenkla uppföljnings- och analysarbetet. Uppföljning sker från och med 2021 jämnare fördelat över

11

240

året för att minska de toppar som tidigare legat vid terminsslut. Genom att arbeta i Stratsys kommer
uppföljning och analys att få en bättre struktur som säkerställer att vi följer upp rätt saker. Cheferna
har ett ansvar att involvera sin personal i uppföljnings- och analysarbetet och inför detta läsår har
tillfällen för detta lagts in i kalendariet för att inte glömmas bort.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Andel personal som svarar "Jag ser fram emot att gå till
arbetet"

80

81

Andel personal som svarar "Jag lär nytt och utvecklas i
mitt dagliga arbete"

82

81

Andel personal som svarar "Jag upplever att arbetsplatsens
mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt"

71

72

Målnivå Helår
2021

3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet är uppnått.
Medel från Skolverket för likvärdig undervisning har använts för att landsbygdsskolorna ska få
tillgång till samma utbud som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar. Ett
exempel är att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala
verktyg.
Den digitala utvecklingen som tvingats fram under pandemin har gjort att landsbygdsförskolor och
skolor enklare kan delta i utvecklingsmöten och samarbeten utan extra tid för resor. Det har också
gjort det möjligt för rektorerna att vara närvarande digitalt i större utsträckning.
3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och
utbildningsnämnden
Slottsskolan 7-9

Ack utfall Dec 2021

Ack budget Dec 2021

Avvikelse mot budget Dec
2021

236 296

233 680

-2 616

29 639

28 344

-1 295

Kommentar
Anledningen till att underskottet ökat något under november och december är pga höga vikariekostnader och inköp.
Sjukfrånvaron har ökat hos personalen mellan framförallt okt-dec detta har resulterat i högre kostnader kopplat kring
sjukfrånvaro samt vikariekostnad.
De olika ämnena har handlat upp det som tilldelats respektive ämne i internbudget och vi har handlat lite möbler, bland
annat en klassuppsättning av nya stolar till eleverna.
Vi ligger fortfarande i fas med personalbudgeten men marginalerna är så extremt små att vi inte får ihop ekonomin när
personal är sjuka och vi behöver tillsätta vikarier. Detta är något jag kommer ta med mig in i 2022.
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Verksamhetens resultat
Slottsskolan F-6

Ack utfall Dec 2021

Avvikelse mot budget Dec
2021

Ack budget Dec 2021
20 426

19 121

-1 305

Kommentar
Sammanfattningsvis har året som gått varit utmanande och det har varit mycket svårt att genomföra planerade ekonomiska
insatser. Detta både på grund av frånvaroproblematiken kopplat till pandemin, men även på grund av åtgärdande akuta
insatser utifrån elevbehov, men även utifrån arbetsmiljöanpassade åtgärder.
Sävstaskolan

23 911

24 236

325

Kommentar
Enhetens ekonomi för 2021 är i balans trots viss överanställning pga elevers extra behov. Det kan bero på vakans på annat
håll av gravid medarbetare som inte fått arbeta under pandemin och det varit svårt att rekrytera behörig lärare som vikarie.
Högsjö skola
Marmorbyns skola

5 546

5 572

26

11 952

10 660

-1 292

Kommentar
Lönerna som tidigare hade legat fel är justerade.
Vi har ett flertal elever som är i stort behov av vuxenstöd, både när det gäller att kunna nå kunskapskraven och för att lära
sig att hantera sociala situationer. 3 av dessa elever är i behov av vuxenstöd hela skoldagen. Tilläggsbeloppen täcker inte
ens 1/4 av kostnaden. Det finns dock inget annat alternativ än att ha elevassistenter på plats under hela skoldagen, då
frånvaron av vuxenstödet kan leda till allvarliga incidenter. Vi måste kunna säkerställa att alla elever känner sig trygga i
skolan, vilket vi faktiskt inte kan garantera om dessa elevassistenter tas bort.
Under 2021 har vi haft mycket sjukfrånvaro kopplat till pandemin. Vi har, framför allt under Ht-21, hittat ett bra sätt att
samarbeta kring vikarietillsättning. Detta har inneburit att vi har kunnat lösa många vakanser med befintlig personal.
Förskolan

50 889

53 198

2 309

Kommentar
Vi strävar efter ekonomi i balans.
Vi har under året 2021 haft färre barn än budgeterat i förskolans verksamhet, vilket bland annat har gjort att förskolan går
med ett överskott.
Utifrån pandemin har vi även minskat antalet timvikarier på varje enhet genom att arbeta efter ett poolsystem. Detta
innebär en ekonomisk effektivisering av personalresursen.
Vi har under året 2021 ökat sommarsammanslagningsveckorna med en vecka. De små förskolorna har även samarbetat
med närmaste större förskola över jul och nyår vilket har varit kostnadseffektivt.
Öppna förskolan har varit stängd under stor del av året, vilket också bidragit till överskottet.
Kulturskolan

3 262

3 322

60

Kommentar
Vi har haft en rad extraordinära ekonomiska händelser under hösten där de viktigaste är:
1. Pedagog som arbetar över kommungränserna i vårt närområde i projekt som vi får ersättning för.
2. Tidigare orekvirerat bidrag från Sörmlands sparbank som inkommit.
3. Planerad sjukfrånvaro under året samt glapp mellan frånträde och tillträde på en tjänst.
Detta sammanlagt har föranlett vårt positiva resultat.
Centrala elevhälsan

21 374

20 299

-1 075

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan består av två ansvar, 61315000 och 61512000.
Ansvar 61315000 (stödresurser) bär främst kostnader för personal som är anställd övergripande i kommunen och dess
drift samt kostnader för tilläggsbelopp för elever som har ett extraordinärt stödbehov i skolan. Ansvaret per helår uppvisar
ett positivt resultat på + 397 124 kr. Det positiva resultatet beror till stor del på vakant tjänst skolpsykolog under vt-21.
Ansvar 61512000 (grund- och gymnasiesärskola) uppvisar ett negativt resultat på -1 472 046 kr. Det negativa resultatet
beror på att antalet elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan är högre än budgeterat. Detta går inte att
påverka eftersom det är en rättighet för elever som tillhör målgruppen att bli inskriven i särskolan.
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Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2021

Förvaltningsledning

Avvikelse mot budget Dec
2021

Ack budget Dec 2021
69 297

68 928

-369

Kommentar
Nämnd och kansli -173 tkr och gymnasiet -196 tkr.
Kostnader för köp av huvudverksamhet, lokalvård, skolskjutsar samt dataprogram och licenser är dyrare än budgeterat,
medan förskoleavgifter, momsbidrag och försäljning av verksamhet gått bättre än budget.
Förvaltningsstöd
Modersmål

2 206

2 206

0

Av årets totala underskott på -2 616 tkr hör -196 tkr till gymnasiet och -1 472 tkr till särskolan,
kostnader vi inte själva kan påverka på kort sikt. Resultatet för våra egna verksamheter uppgår till 948 tkr på helår. Tre av våra skolor gick in i 2020 med för höga personalkostnader, vilka delvis
justerades till höstterminen 2021. Detta medförde att underskotten stannade av. Dock kunde inte alla
neddragningar genomföras på grund av ett stort antal elever i behov av olika stödinsatser.
Förskolan uppvisar vid årets slut ett överskott på 2 309 tkr. Detta beror på att färre barn än budgeterat
varit inskrivna i förskolan - till viss del beroende på pandemin. Ett förändrat arbetssätt med ett s k
poolsystem har minskat antalet timvikarier, vilket inneburit en ekonomisk effektivisering av
personalresurserna. Under året har sommarsammanslagningen utökats med en vecka och de mindre
förskolorna har samarbetat med närmast större förskola över jul och nyår, vilket har varit
kostnadseffektivt.
Investeringar
Kod

Ack Utgifter, tkr Jan 21
- Mån 12 21

Projekt

Föreg års utfallJan 20
- Dec 20

Projekt
109249

AV-utrustn. förskola 2020

97

109621

Slöjdmaskiner Slottsk 7-9

-18

109622

Avd. Våren, Södergården

35

109624

Skolmöbler Slottsk. 1-6

188

109625

Möbler Marmorbyns skola

17

109627

Möbler förskola 2020

138

109628

Kulturskolan invest 2021

70

109629

Skärmar Sävstaskolan

155

109630

Skämar Slottskolan F-6

174

109631

Konferensmöbler Elevhälsa

24

Totaler

422

458

4 Väsentliga personalförhållanden
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under året, både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har periodvis haft distansundervisning
efter ett rullande schema. Det finns en oro för hur detta år har påverkat elevernas lärande.
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Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen för den
närvarande personalen negativt. Att arbeta under de krävande förhållanden som pandemin har
inneburit har varit slitsamt och skapat stor stress för många medarbetare. Det finns nu en oro för vilka
spår detta kommer sätta i alla verksamheter, och vilka efterverkningar som kommer behöva hanteras
när covid-19 upphör att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.
Nya rektorer på Slottsskolan F-6 och i Högsjö skola samt en ny rektor i förskolan.

5 Förväntad utveckling
Nästa läsår, 22/23, ökar antalet elever på Slottsskolan F-6, vilket gör att ytterligare en klass behöver
rymmas. Detta medför stora utmaningar för skolan då platsbristen redan är påtaglig, men förväntas
lösas med att förskolan, som är inrymd i skolans lokaler, lämnar ifrån sig ett rum.
En ökning av antal elever i förskoleklass väntas till hösten 2022.
Elever som väljer friskolor eller skolor i andra kommuner har minska de senaste två åren och vi
förväntar oss ytterligare minskning.
Migrationsverkets förväntas fortsätta ha samma antal asylboenden som nu i Vingåker, vilket gör att
barn- och elevantalet också förväntas förbli detsamma när det gäller asylsökande och nyanlända. Just
nu bor ett förhållandevis lågt antal nyanlända barn i Vingåker och de flesta av dem går i ordinarie
klasser, men om världsläget förändras och Vingåker får motta fler nyanlända elever finns beredskap
för det. Vi har under 2021 tagit fram både centrala och lokala rutiner att ännu bättre hantera
mottagande av elever och ge dem den undervisning de har rätt till.
Förseningen av bygget av den nya förskolan på söder medför fortsatt arbete i miljömässigt utdömda
lokaler på Grändens förskola.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-09
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Verksamhetsberättelse 2021 socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar anta verksamhetsberättelsen och överlämna den till
kommunstyrelsen och revisorerna
2. Socialnämnden beslutar äska att 4 622 tkr i investeringsutrymme som kunnat
utnyttjats 2021 återläggs till socialnämndens investeringsram år 2024.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har stolt färdigställt verksamhetsberättelse för socialnämndens
ansvarsområde för 2021.
Ekonomiskt är resultatet bra utifrån förutsättningarna då den ingående bristen på
3 694 tkr senare genom beslut i nämnden utökades med 1 833 tkr till totalt 5 527
tkr men underskottet stannade på 3 727 tkr. En viktig del i detta är statsbidrag på
3,9 miljoner kr för pandemikostnader 2020 som utbetalats under 2021.
Verksamhetsmässigt har även 2021 till stor del präglats av den pågående
pandemin som förklarar till en fortsatt betydligt svagare efterfrågan på
äldreomsorg än beräknat. Kostnaderna ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska
kraftigt medan behovet av barnskyddsutredningar och placeringar av barn har
ökat mycket kraftigt. Katrineholms kommun avbröt den pågående gemensamma
upphandlingen av verksamhetssystem vilket gjorde flera års arbete ogjort och att
investeringsmedlen ej utnyttjades.
Flyktingmottagandet har fortsatt att ligga å en mycket låg nivå.
I Funktionshinderomsorgen flyttade den sista delen av servicebostaden till
Lärkparken.
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Ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen bygger till stor del på uppgifter från nämndens enhetsoch områdeschefer och de administrativa programmen. Dokumentet är
sammanställt av förvaltningens stab med stöd av kommunledningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Socialnämnden har under ett antal år haft mycket stora budgetunderskott. Då det
saknas koppling mellan socialnämndens budget och utvecklingen av invånarnas
behov kommer underskotten framåt att öka mycket kraftigt beroende av
demografin.
Förvaltningens ståndpunkt

Ett mycket gott resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. All personal i
socialnämndens verksamheter ska ha en stor eloge för ett fantastiskt arbete både
med verksamheten, pandemin och ekonomin.
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser trots det goda resultatet 2021 mycket svår ut. Det
krävs enbart för äldreomsorgen en utökning på cirka 7 miljoner kr/år i fasta priser
den kommande 10 års perioden för att nuvarande servicenivå ska upprätthållas.
Risken är dessutom stor för att pandemin kommer att leda till ny
kostnadsdrivande lagstiftning. De aviserade statsbidragen till äldreomsorgen är 2
miljarder lägre 2022 än 2021.
På grund av den avbrutna upphandlingen av verksamhetssystem har en mindre
del av investeringsutrymmet utnyttjats. Avtalen är nu förlängda två år och i
nuläget beräknas investeringsbehovet för nytt verksamhetssystem finnas år 2024.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2021
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

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

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

Socialnämndens goda resultat i förhållande
till budget bidrar starkt till en ekonomi i
balans

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

Arbetet med familjecentral,
föräldrautbildningar, kontaktgrupper och
andra insatser bidrar till att fler barn klarar
sin skolgång.

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

Projektet med att utveckla anhörigstödet att
nå ut även utanför tätorten har inletts under
året.

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

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
bekämpa fattigdom

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
bekämpa hunger
"[Klicka och skriv]"

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
arbeta för invånarnas hälsa och välbefinnande
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Socialnämnden har nått sitt etappmål för hållbar
energi"[Klicka och skriv]"
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Under året har en stor satsning på
bemanningsekonomi och heltidsresan gjorts.

"[Klicka och skriv]"

Ojämlikheten i samhället utgör till stor del basen för
de behov som socialnämnden ansvarar för att
tillgodose.
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Allt fler möten som sker digitalt minskar resandet
men ökar energiåtgången för digitala tjänster.

"[Klicka och skriv]"

Verksamheten har under delar av året haft problem
med möss. De tidigare problemen med vägglöss och
skabb har inte visat sig under 2021.
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-28
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Sn § 8

SN 2022/40

Verksamhetsberättelse 2021 för Socialnämnden
Socialnämndens beslut

l. Socialnämnden beslutar anta verksamhetsberättelsen och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Socialnämnden beslutar äska att 4 622 tkr i investeringsutrymme som inte kunnat
utnyttjats 2021 återläggs till Socialnämndens investeringsram år 2024.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har stolt färdigställt verksamhetsberättelse för Socialnämndens
ansvarsområde för 2021.
Ekonomiskt är resultatet bra utifrån förutsättningarna då den ingående bristen på 3 694
tkr senare genom beslut i nämnden utökades med l 833 tkr till totalt 5 527 tkr men
underskottet stannade på 3 727 tkr. En viktig del i detta är statsbidrag på 3,9 miljoner kr
för pandemikostnader 2020 som utbetalats under 2021.
Verksamhetsmässigt har även 2021 till stor del präglats av den pågående pandemin som
förklarar till en fortsatt betydligt svagare efterfrågan på äldreomsorg än beräknat.
Kostnaderna ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska kraftigt medan behovet av
barnskyddsutredningar och placeringar av barn har ökat mycket kraftigt. Katrineholms
kommun avbröt den pågående gemensamma upphandlingen av verksamhetssystem
vilket gjorde flera års arbete ogjort och att investeringsmedlen ej utnyttjades.
Flyktingmottagandet har fortsatt att ligga på en mycket låg nivå.
I Funktionshinderomsorgen flyttade den sista delen av servicebostaden till Lärkparken.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 med tillhörande bilagor
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Namnförtydligande

Marlene Mård

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

257

Verksamhetsberättelse 2021

Vingåkers
kommun

Socialnämnden

1

258

Innehållsförteckning
1 Översikt över verksamhetens utveckling ....................................................................... 3
2 Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................... 3
3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ....................................... 3
4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ................................................. 4
4.1 Måluppföljning ............................................................................................................. 5
4.2 Utvärdering av ekonomisk ställning ........................................................................... 14
4.3 Verksamhetens aktiviteter ......................................................................................... 18
5 Väsentliga personalförhållanden .................................................................................. 18
6 Förväntad utveckling ..................................................................................................... 20
7 Rapportering av projekt/processer ............................................................................... 22
8 Det här är vi extra stolta över ........................................................................................ 26

Bilagor
Bilaga 1: Soc 2112 inkl projekt

2

259

1 Översikt över verksamhetens utveckling

2 Händelser av väsentlig betydelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individ och familjeomsorgen fick evakueras på grund av rasrisk efter översvämningarna på
försommaren.
Servicebostaden LSS samlad på Lärkparken sedan i juni.
Kompetensförsörjningsprojektet inriktat mot näringsliv och försörjningsstöd.
Upphandlingen av verksamhetssystem avbruten.
Test av nytt brukarlarm på särskilt boende avbrutet på grund av teknikproblem som ej gått att
lösa.
Satsning på heltidsresan, bemanningsekonomi och schemaläggning
Start av länsgemensamma projektet Barnens Bästa i Sörmland.
Den nationella satsningen på Nära Vård
Del två av det av Vinova finansierade projektet Digitalt socialt ekosystem har startat med
inriktning på äldreomsorg
Den fortsatta pandemin som inneburit ökade kostnader för skyddsmateriel, högre
vikariekostnader pga VAB och sjukfrånvaro och ett administrativt betungande arbete att
besvara alla granskningar, enkäter och olika myndigheters tillsyn
Länsstyrelsen har med stöd av Oxford research påbörjat en utvärdering av
integrationsprojekten i Vingåker
Med stöd av Delegationen mot segregation, Delmos, har en kartläggning av segregationen i
Vingåker påbörjats
Extremt hög belastning på Individ- och familjeomsorgens barn- och familjegrupp med 600
orosanmälningar, 195 utredningar och 49 placeringar

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Socialnämnden äskar årligen om medel utifrån invånarnas behov och gällande lagstiftning. Den ram
som kommunfullmäktige tilldelar nämnden tar inte hänsyn till detta utan bygger på tidigare
årsbudgetar med viss uppräkning för prisökningar. Det innebär att nämnden under de senaste åren
strukit flertalet av sina kvalitetsmål.
Såväl det tillskott nämnden fick av kommunfullmäktige på novembersammanträdet som de statsbidrag
som utgår förutsätter att nämnden ökar sina kostnader med mer än det ekonomiska tillskottet.
Efter årets budgetbeslut i kommunfullmäktige då vård och omsorg åter prioriterades ned måste
nämnden ta ännu ett omtag och kraftigt sänka ambitionsnivåer vad gäller kvalité och arbetsvillkor.
Arbetet med att sänka kostnader pågår året runt. Rapportering av internkontroll görs löpande dels i
månadsrapporter dels i separata ärenden som delges kommunstyrelsen och revisorerna men som alltid
ändå i efterskott efterfrågas av revisorerna en gång till. Socialnämnden är starkt beroende av andra
aktörers förhållningssätt och åtgärder. Tex. skolan, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen,
Inspektionen för vård- och omsorg, arbetsmiljöverket etc. Dessa aktörers agerande är i sin tur till stor
del styrda av aktuella debatter och tonläge i media. Forskning, kunskapsstyrning och fakta väger i
dessa sammanhang lätt. Trots detta försöker nämnden bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete för att
minska kostnader och ge invånarna ett gott liv.
Äldreomsorgen har under året arbetat mer med styrning och uppföljning:
•

Inför -22 har verksamheten arbetat fram aktiviteter för att kunna nå nämndmålen.
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•
•
•

Har även tagit fram några verksamhetsmål med aktiviteter.
Detta kommer enhetscheferna följa upp varje månad i Stratsys.
Vidare har vi tillsammans med ledningsstöd arbetat fram i rapporten att enhetschefer skall
följa upp aktiviteterna för nämndmålen samt verksamhetsmålen.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
I en nationell jämförelse bedriver nämnden sin verksamhet på förväntad kostnadsnivå. De underskott
som finns beror på att nämnden inte lyckats sänka medborgarnas behov, ambitionen och kvalitén till
den kostnadsnivå som kommunfullmäktiges beslut förutsätter. Kraftigt sänkta kostnader för
försörjningsstöd vägs upp av snabbt ökande kostnader i barnskyddsärenden.
Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Söder

1071,
06

956,6
9

1179,
11

1001,
83

1052,
19

1193

1182,
36

860,3
5

1032,
27

1216,
78

1242,
19

1250,
71

Norr

891,3
3

860,2
9

946,3
8

810,5
0

887,3
3

952,7
7

849,0
9

921,8
9

926,1
5

952,1
2

1116,
42

978,2
1

City

843,7
3

784,5
3

850,5
4

848,5
3

924,3
9

919,7
7

813,9
2

795,3
7

823,4
2

887,2
2

829,9
7

877,6
4

Minn
as

1070,
9

931,2
8

1076,
21

1025,
42

924,3
9

926,7
4

886,9
6

839,4
8

769,2
3

780,2
4

718,6
3

764,5
2

Servi
ce

709,0
2

410,2
6

459,0
3

383,7
4

375,2
8

410,3
2

378,0
8

339,0
3

311,6
5

345,8
2

405,5
7

425,3
9

Totalt

4586,
04

3943,
05

4511,
27

4070,
02

4163,
2

4402,
6

4110,
41

3756,
12

3862,
72

4182,
18

4312,
78

4296,
47

2020

4800

4565

4628

4450

4169

4142

4635

4191

4217

4169

3787,
73

4375,
58

Diff
mot
2020

-4,4%

13,6%

2,52%

-8,5%

-0,1 %

6,2%

11,3%

11,58
%

9,17%

0,32%

13,86
%

0,02%

Mycket svårt att personalmässigt parera den stora variationen i behov mellan olika månader. Speciellt
då ett mål är att undvika timanställningar och deltid. Det bidrar också till att det svårt att nå upp till
önskad och budgeterad andel brukartid.
Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Söder

21,3

18,4

19,79

17,92

19,03

19,7

21,5

17,5

20,7

22,1

24,3

23,9

Norr

21,5

18,4

19,33

19,69

21,15

22,8

18,2

21,0

23,8

21,7

23,7

22,7

Min

21,4

19,2

18,21

17,26

20.0

17,4

17,5

15,8

21,9

23,0

16,8

15,5

City

16,1

14,5

13,95

13,95

15,12

16,4

16,7

13,6

17,5

17,5

15,2

21

Också här stor variation mellan olika månader och också mellan olika grupper. Det övergripande målet
att prioritera en ekonomi i balans får tydligt genomslag.
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Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

1 734

1 717

1784

1753

1577

1786

1744

1622

1565

1441

1401

1422

Fortsatt mycket positiv utveckling under året och ännu mer om tidsperspektivet bakåt förlängs

4.1

Måluppföljning

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

Analys
Socialnämndens ekonomi är inte i balans utan verksamheten är underfinansierad. Cirka 25 % av det
inbyggda sparbetinget klarades av trots en mycket kraftig ökning av placeringskostnader under året.
4.1.1.1.1 Nämndmål: Behovet av bemanningsföretag ska minska.

Analys
Målet har inte nåtts utan kostnaderna för främst bemanningssjuksköterskor har varit fortsatt höga.
Trots detta lämnar sjukvårdsverksamheten ett litet överskott vilket dels beror på att hyrsköterskorna
inte full ut ersatt befintliga vakanser och dels att verksamheterna tillgodoräknats kompenserande
statsbidrag för pandemikostnader 2020.
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Kostnad för bemanningsföretag per område (Tkr).
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IFO

0

0

93

244

190

223

220

218

27

0

0

0

Integr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÄO

187

165

379

444

332

530

261

481

415

312

509

460

Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

5 662tkr

Kostnad för bemanningsföretag

Målnivå Helår
2021

2 259tkr

250tkr

4.1.1.1.2 Nämndmål: Minska klimat och miljöpåverkan.

Analys
Att målet inte nås beror enbart på de kraftigt höjda bränslepriserna under året. Kostnaderna har ökat
med cirka 7% medan bränslepriset gick upp med cirka 25% under året. Det är därför sannolikt att
klimatpåverkan mätt i fossila utsläpp i verkligheten minskat under året.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

398tkr

Nämndens kostnader för fossila bränslen ska halveras.

Målnivå Helår
2021

372tkr

336tkr

4.1.1.1.3 Nämndmål: Den så kallade brukartiden i hemtjänsten ska öka.

Analys
Tvärt emot förväntningarna fortsatta den utförda/efterfrågade tiden i hemtjänsten att minska under
året. Variationen är mycket stor mellan olika månader och motsvarar cirka 10 heltidstjänster. Det
innebär med de personalpolitiska målen om önskad sysselsättningsgrad och minskat antal timanställda
att kostnaderna i form av outnyttjad tid ökar.
Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Söder

68,94

61,55

59,97

45,46

53,51

57,16

52,82

54,32

55,80

56,31

59,10

59,60

Norr

46,55

46,47

48,05

45,08

46,99

48,27

43,29

44,16

46,51

46,28

52,39

49,70

City

64,98

65,38

66,72

68,71

66,24

66,36

59,85

56,01

59,31

63,06

60,75

61,36

Minnas

63,66

62,26

63,49

60,86

58,34

57,71

58,02

55,51

56,24

59,17

54,02

57,92

Service

77,50

78,71

79,04

76,10

75,55

71,55

64,44

60,68

60,93

71,27

66,76

72,22

Genomsnitt

61,43

59,54

60,26

54,81

56,79

57,73

53,56

52,44

54,34

55,46

57,22

58,01
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Utfall Helår
2021

Indikatorer

56,8%

Brukartiden i hemtjänsten ska öka

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

59,4%

63%

4.1.1.1.4 Nämndmål: Varje område ska hålla sin budget

Analys
•
•
•
•

Staben gör ett stort underskott beroende på att sparbetinget var budgeterat där.
Individ- och familjeomsorg gör ett underskott på grund av kraftigt ökat antal placeringar av
främst barn och unga.
Funktionshinderomsorgen har en budget i balans.
Äldreomsorgen lämnar ett större överskott.

Siffrorna räddas till stor del av tillfälliga statsbidrag för pandemikostnader 2020. Den underliggande
underfinansieringen var cirka 8 miljoner kr och med tanke på det är det ekonomiska resultatet en stor
framgång.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

-3 727tkr

Avvikelse mot budget

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

-577tkr

0tkr

4.1.1.1.5 Nämndmål: Minskat försörjningsstöd

Analys
Minst 80% av vuxna bidragstagare deltar i kompetenshöjande verksamhet som SFI, Viadidakt
arbetsmarknad, Integrationsenheten, näringslivsprojektet och Arbetsförmedlingens åtgärder. Detta
gäller inte vuxna bidragstagare om de är arbetshindrade pga. sjukdom. Jämfört med 2020 minskade
utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med 14%.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

80%

Minskat försörjningsstöd

80%

4.1.1.1.6 Nämndmål: Utifrån verksamhetens behov optimera bemanningen och minska
obokade resurspass.

Analys
En omfattande insats gjordes under året kring heltidsresan och bemanningsekonomi. Ett tydligt
resultat av detta syns redan under året i form av förbättrad personalekonomi främst i äldreomsorgen.
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4.1.2 Skola
4.1.2.1 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

4.1.2.1.1 Nämndmål: Alla placerade barn ska ha en fullgjord skolgång

Utfall Helår
2021

Indikatorer
Andel placerade barn med fullgjord skolgång i procent

Utfall Helår
2020

100%

Målnivå Helår
2021

100%

100%

4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 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
Den nya mallen för tjänsteutlåtande används konsekvent. Har inneburit en del svårigheter att hitta rätt i
handlingarna då dessa blivit betydligt mer omfattande.
4.1.3.1.1 Nämndmål: Onödigt hög läkemedelskonsumtion ska undvikas.

Analys
Förvaltningen har till Hälsoval framfört att Vårdcentralerna åter borde få ersättning för
läkemedelsgenomgångar som ett incitament för att dessa ska prioriteras. Verksamhetens uppfattning är
att förenklade genomgångar genomförs frekvent men vi saknar en bra registrering som gör att det går
att få fram statistik på detta enkelt.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

Alla med läkemedels-övertagande ska få en förenklad
läkemedels-genomgång årligen.

4.1.3.1.2 Nämndmål: Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare

Analys
Målet för HME värdet är satt utifrån genomsnittet i riket. Det innebär att målet nås trots att resultatet
jämfört med 2020 är något sämre. Pandemin har slitit på hela organisationen med hög frånvaro, många
vikarier, mycket användande av skyddsutrustning och för en del medarbetare isolering i form av
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distansarbete. Mycket talar för att det finns en "trivselskuld" att hantera kommande år.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

82st

Öka HME värde (Hållbart Medarbetar Engagemang)

Målnivå Helår
2021

83st

80st

4.1.3.1.3 Nämndmål: Sjukfrånvaro ska minska.

Analys
Sjukfrånvaron har sjunkit betydligt från det extrema 2020 men ligger långt från målet som sattes i
början av mandatperioden.
Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen under 2021
Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

IFO

0,49

1,21

2,7

3,06

0,48

3,68

3,99

6,82

7,55

5,88

9,92

6,87

Integration

16,92

6,62

20,57

11,56

9,54

2,70

0,47

3,42

14,37

4,03

9,45

22,73

FHO

11,91

9,42

7,03

5,41

4,59

11,82

8,48

10,34

11,97

7,32

10,77

11,71

ÄO

13,04

12,27

10,13

7,35

9,68

6,40

6,02

7,11

12,72

7,75

11,65

12,19

Hela förv.

12,98

11,43

10,05

8,45

8,85

8,95

7,66

9,76

13,71

9,80

12,66

13,78

Hela
kommun

9,75

10,22

8,15

7,35

7,66

7,43

4,83

7,25

10,29

7,17

10,51

11,07

Utfall Helår
2021

Indikatorer

11,56%

Sjukfrånvaro redovisas i % av ordinarie arbetstid.

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

12,99%

7%

4.1.3.1.4 Nämndmål: Den öppna arbetslösheten för födda utom Europa ska minska
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Analys

Enligt arbetsförmedlingens statistik går det att se hur antal öppet arbetslösa och sökande i program
bland personer födda utom Europa ökade drastiskt från april 2020 till årsskiftet 2020-21. Under 2021
har arbetet med att minska arbetslösheten lett till en positiv utveckling men det är långt till det
uppsatta målet.
Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

82

75

61

58

64

68

62

67

63

65

67

62

Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

62st

Antal arbetslösa för födda utom Europa

77st

Målnivå Helår
2021
20st

4.1.3.1.5 Nämndmål: Ökad delaktighet och ansvar från baspersonal

Analys
Kommunfullmäktige ställde sig bakom nämndens förslag till åtgärder inom området men tillsköt inte
de medel som krävdes. För att kunna utföra detta uppdrag krävs resurser så att personal systematiskt
kan avsätta tid för uppdraget.
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4.1.3.1.6 Nämndmål: Tillräckliga språkkunskaper hos all omvårdnads-personal

Analys
Kommunfullmäktige ställde sig bakom nämndens förslag till åtgärder inom området men tillsköt inte
de medel som krävdes.
Trots detta har en arbetsgrupp som har funnits i ett antal år fortsatt jobba på utifrån befintliga resurser.
Detta eftersom språkfrågan är väldigt relevant och viktig för att kunna bemanna och erbjuda bra
kvalitet. Arbetsgruppen har representanter från både äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.
4.1.3.1.7 Nämndmål: All personal ska ha tillräcklig utbildning och reell kompetens för sina
arbetsuppgifter

Analys
En tvärfunktionell arbetsgrupp inom både äldre och funktionshinderomsorgerna har sett till att det nu
finns rullande utbildningsplaner. Av resursskäl är dock utbildningarna utspridda på ett antal år.
4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Det pågående projektet Socialt digitalt ekosystem arbetar med att bland annat utveckla nämndens
tjänster utanför centralorten. Det samma görs inom det tvååriga utvecklingsprojektet för anhörigstöd
där målet är att hitta metoder och arbetssätt som gör anhörigstöd mer tillgängligt även utanför
centralorten. Pandemin har dock kraftigt begränsat möjligheten att bedriva utvecklingsarbetet som det
var tänkt.
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4.1.4.1.1 Nämndmål: Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet.

Analys
Tillgång till särskilt boende
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Betalningsdagar
sjukhus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

0.16

0,31

0.92

0,28

0,2

0,18

0,22

0,28

0,92

0,63

0,37

0,15

Genomsnittlig väntetid på sjukhusför hela 2021 var 0,39 dagar.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

0st

Inga betalningsdagar för färdigbehandlade.

0st

Målnivå Helår
2021
0st

Analys
Trots tidvis mycket ansträngd beläggningssituation på särskilt boende och korttidsavdelning klaras målet med mycket bred
marginal. Oro finns för framtiden då kösituationen till särskilt boende i perioder är besvärande vilket leder till fullbelagd
korttidsavdelning.
0Kr

Inga sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

0Kr

0Kr

Analys
Inte heller under detta år har några sanktionsavgifter utdömts. Ett antal ej verkställda beslut är inrapporterade men
Inspektionen för vård och omsorg har så här långt godtagit förklaringarna. Inom kort kommer tidsgränserna för ett antal
beslut om särskilt boende i äldreomsorgen att överskridas. I funktionshinderomsorgen är har daglig verksamhet passerat
smärtgränsen för antalet deltagare med nuvarande resurser varför det även där inte kommer att kunna verkställas eventuellt
nya beslut.

4.1.4.1.2 Nämndmål: Automatiserad handläggning vid försörjningsstöd

Analys
Den första delen med en e-tjänst för ansökan finns på plats men används i begränsad omfattning. Ett
hinder är att e-tjänsten enbart är på svenska och en stor del av klienterna har mycket stora brister i
svenska språket. Innan e-tjänsten används i hög omfattning är det poänglöst att införa nästa steg med
automatiserat beslutsstöd.
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4.1.4.1.3 Nämndmål: Kommunen ska arbeta förebyggande mot missbruk

Analys
•
•
•
•
•

Ett antal föräldrastödsprogram är genomförda
Återfallsprevention med evidensbaserad metod
Öppet intag på Vårnäs samt på 12-stegsbehandling i Katrineholm
49 placeringar av barn- och unga under året
Individ och familjeomsorgen arbetar förebyggande med barn och ungdomar genom:
o Matchofabriken: Utbildning för alla elever i 7:an inom jämställdhet och
normbyggande beteende.
o Kontaktspersonsgruppen: Pedagoger som arbetar med en grupp av barn ifrån socialt
utsatta grupper. Barnen får möjlighet till stöd och gemenskap genom aktiviteter.

4.1.4.1.4 Nämndmål: Alla barn som placeras ska hälsoundersökas inkl tandhälsa

Analys
Hälsoundersökningar har genomförts i samband med placeringar. Men hälsoundersökningar har inte
genomförts på alla då vissa av barnen redan har haft pågående och kontinuerliga läkarkontakter. Dessa
har ej heller utförts vid korta jourplaceringar.
Kontroll av tandhälsa har inte lika systematiskt genomförts i samband med placeringar och är ett
område som kan förbättras avseende rutiner och samverkan.
Antal ärenden: 9st
Hälsoundersökta enligt BBIC: 5
Tandhälsoundersökta: 3
Barn som har fått båda insatserna: 3
Annan aktuell hälsoundersökning genomförd: 5
Utfall Helår
2021

Indikatorer

33%

Antal placerade barn som fått hälsoundersökning inkl
tandhälsa

Utfall Helår
2020
100%

Målnivå Helår
2021
100%
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4.1.4.1.5 Nämndmål: Föräldrastöd/utbildning ska erbjudas föräldrar till barn i alla
åldersgrupper

Analys
Föräldrastödsgrupper har åter kommit igång efter stoppet på grund av pandemin
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

6st

Antal genomförda utbildningsgrupper

Målnivå Helår
2021

1st

13st

4.1.4.1.6 Nämndmål: Alla kommuninvånare samma möjlighet delta i meningsfulla kultur och
fritidsaktiviteter

Analys
Gruppaktiviteter inom funktionshinderomsorgen har varit inställda på grund av pandemin
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

0st

Antal fritidsaktiviteter som genomförs

0st

Målnivå Helår
2021
160st

4.1.4.1.7 Nämndmål: Insatser ska vara utformade tillsammans med brukaren

Analys
Arbetet fördröjdes på grund av pandemin och hade inte kommit igång under 2020 under uppfyller
verksamheten målet.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

50st

Antal brukare med genomförandeplan uppföljd med
granskningsmall

4.2

Utfall Helår
2020
0st

Målnivå Helår
2021
50st

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall Dec 2021

Avvikelse mot budget Dec
2021

Ack budget Dec 2021

227 158

223 425

-3 727

Stab

21 742

17 370

-4 372

Individ och familjeomsorg

56 846

53 012

-3 834

Funktionshinderomsorg

50 612

50 417

-189

Äldreomsorg

97 957

102 626

4 669

0

0

0

Integration
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Socialnämnden
Socialnämnden som helhet levererar ett underskott som är cirka 1 miljon lägre än det sparbeting som
fanns vid årets början. Under året har nämnden fått cirka 3,9 miljoner i statsbidrag för
pandemikostnader 2020. Kostnaderna för skyddsmateriel har varit cirka 1 miljon kr högre än normalt
men nettoeffekten av pandemin har ekonomiskt ändå varit ett plus under 2021. Staben har ett stort
underskott vilket beror på att sparbetinget är bokfört där. Individ- och familjeomsorgen har ett
överskott på försörjningsstöd men totalt sett underskott beroende på många placeringar av såväl barn
som vuxna.
Funktionshinderomsorgen har en ekonomi i balans med budget och äldreomsorgen gör ett kraftigt
överskott. Dels beroende på att den minskade efterfrågan i spåren av pandemin kvarstått under året,
dels på att statsbidragen för pandemikostnader tillgodoräknats verksamheten men framför allt för att
verksamheten arbetat mycket aktivt med att effektivisera personalutnyttjandet.
Stab
Bortsett från det ofinansierade sparbetinget hålls budget.
Individ och familjeomsorg
Ledning och administration
Köpta tjänster innebär kostnader för verksamheten på IFO.
Den gemensamma Länsjouren, Relationsvåldsteamet, Barnahus och Tolkkostnader är några av de
stora posterna.
Under året har det förekommit viss handledning dock inte i den utsträckning som vi brukar ha för
samtliga arbetsgrupper.
Under 2021 har vi även haft konsultkostnader då hög arbetsbelastning i kombination med hög
frånvaro, gjort att vi varit tvungna att anlita konsulter för att klara verksamhetens uppgifter.
Barn och familj
2021 har varit ett år med extremt antal insatser i form av omhändertaganden av barn och unga som
krävt externa placeringar både på låsbara HVB hem och i ett stort antal familjehem. Detta har lett till
att kostnaderna i förhållande till budget är i obalans.
Vårt eget HVB/stödboende har utfört uppdrag som betydligt bidragit till att hålla kostnadsbilden för
externa, köpta insatser/placeringar nere. Så trots högt antal placeringar har endast en varit till
konsulentledda familjehem.
I samtliga förhandlingar i Förvaltnings- och Kammarrätt har vi företrätt oss själva som har inneburit
stora kostnadsbesparingar.
Ekonomiskt bistånd
Ett intensivt arbete med externa och interna samverkansparter har under året bidragit till ett resultat
med en budget i balans, men framförallt att fler medborgare fått möjligheter till egen försörjning.
Fortsatt arbetet med att handläggning och beslut ska vara rättssäkra och av god kvalitet. Det har lett till
att vi har fått bifall för våra bedömningar i de överklagade beslut som gått vidare.
Vuxen
Missbruk, våld i nära relationer och psykisk ohälsa i kombination med missbruk har ökat under året
och därmed nödvändiga beslut om insatser i form av placeringar, externt på HVB och inom
tvångsvård. Detta bidrar till ett negativt utfall i förhållande till budget.
Äldre och funktionshinder på Ifo
Stabilt i verksamheten. Under året en hel del komplexa ärenden som krävt insatser med stora
kostnader inom FHO.
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Inom ÄO är det fortsatt något försiktigare med ansökningar om insatser. Anses kunna vara till följd av
pandemin.
Avslutar året med ekonomi i balans i förhållande till budget.
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser:
Fortsatt samverkan med interna och externa aktörer för att kunna erbjuda de bästa individuella
lösningarna, på vägen mot egen försörjning.
Internt gemensamt arbete gällande krav, förhållningssätt och förväntningar på individnivå för dem
som uppbär försörjningsstöd.
Aktivt arbete med att rekrytera och behålla familjehem, kontaktfamiljer som bidrar till att kostnader
för eventuella placeringar sjunker, samt att vi kan undvika externa, konsultkostnader.
Påbörjat systematiskt arbete med genomgång av rutiner och annat för att säkerställa goda
arbetsprocesser.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Servering Sävstagården: Har en kostnad på -235 000 för inhyrd personal på helger, röda dagar och för
bemanningen i somras v.28-31 samt köp av luncher från centralköket. Ett förslag är att stänga
serveringen på helgerna, röda dagar samt några veckor under sommaren. Dock är det mycket troligt att
det innebär ökade kostnader för hemtjänsten eftersom fler äldre personer kommer behöva hjälp med
lunch.
Trivselhörnan: Har gått plus eftersom det varit vikariat som dragits på fel kostnadsställe, det rättades
till i september.
Dagligverksamhet: 120 000 plus på kontot köpta tjänster som ska dras av på minuset på Sävstagården.
Blir ett plus på personalkostnader under v.28-31 på dagligverksamhet men ett minus på Sävstagården
eftersom vi köpt personal under de veckorna. Så dagligverksamhet och Sävstagården tar i princip ut
varandra.
E gruppen: har gått minus eftersom beslutet har dubblats från 4 dygn till 8 dygn i månaden.
Personligassistans
Två nya beslut skapar ett stort minus i prognosen. Detta är en kostnad som inte finns medräknad i
budget. Saknar fakturor från de privata utförarna men de inkommer retroaktivt.
Barnkorttids
Har ett plus på personal eftersom en personal har varit placerade på andra enheter under jan-aug. Detta
eftersom det inte har funnits tillräckligt med beläggning. Under sommaren kom ett nytt beslut på 12
dygn och i oktober verkställde vi ett nytt beslut på 8 dygn/månad. Hela styrkan har används på
barnkorttids från september-december.
En årsarbetare kostar 573 844/12(månader)=47 820*8(jan-aug)=382 562
Äldreomsorg
Humlegården Demens
Året har präglats av en del frånvaro med anledning av restriktioner om att vara hemma vid symtom.
Det har föranlett hög vikarietillsättning. Därutöver har en avdelning under hela året haft en extra
personal med anledning av högvårdtyngd. Under sommarhalvåret har vi haft extra personal för att
möjliggöra utevistelser.
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Demensen har fortfarande en personal extra på en avdelning enligt tidigare anteckningar. Detta
förväntas fortsätta. Verksamheten har haft hög sjukfrånvaro.
Humlegården Somatik
Året har präglats av en del frånvaro med anledning av restriktioner om att vara hemma vid symtom.
Det har föranlett hög vikarietillsättning.
Under sommarhalvåret har vi haft extra personal för att möjliggöra utevistelser.
Verksamheten har haft hög sjukfrånvaro.
Hemtjänst
Under hösten minskade antalet hemtjänsttimmar med anledning av färre antal brukare på grund av
flytt till SÄBO och korttids.
För att komma upp i brukarprocent har vi sett till att samplanera mellan de olika hemtjänstgrupperna
samt att försöka att inte tillsätta vikarier vid frånvaro. Detta har gett resultat i form av att
brukarprocenten har ökat något.
Vi har även påmint medarbetarna att stanna kvar under hela den planerade tiden hos brukarna.
Integration
Under 2021 har 8 nyanlända personer tagits emot jämfört med 9st 2020. Det historiskt låga
mottagandet gör att ekonomin för verksamheten snabbt har urholkats samtidigt som länsstyrelsen
beslutat att pausa utlysningen av flera projektmedel.
Utveckling av behållning på balanskonto i mkr 211231
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Flyktingmottagande

0,5

7,8

13,6

16,7

14,4

10

8,9

4,9

0,8

2,6

3,9

5,5

Ensamkommande

10,8

16,3

21,6

24

22,9

4,1

-1,7

-8,2

-2,7

-3,4

-3,6

0

2021 erhöll kommunen 7 293 tkr i schablonersättning från Migrationsverket för mottagande av
nyanlända.
Kostnader har varit: (2020 års kostnad i parentes)
•
•
•
•

Viadidakt för SFI och samhällsorientering 2 002 tkr (2570 tkr)
Försörjningsstöd 4714 tkr (6 371 tkr)
Barn- och utbildningsnämnden för kommunmottagna barn 224 tkr (157 tkr)
Aktivt försörjningsstöd 1030 tkr (599 tkr)

Boendeenheten Atlas
Totala kostnader understeg rambudget för år 2021.
Under året var budgetförutsättningar, väldigt ostabila i första hand på grund av att flera
ensamkommande ungdomar har flyttat till eget boende innan de fyllde 20 eller 21 år och i andra hand
svårt planerade socialtjänstplaceringar. Under december var fyra barn placerade på HVB hemmet och
fem ungdomar på Stödboende
I samband med pandemi ändrades budgetförutsättningar för minimaliserade vikariekostnader samt att
kostnader för skyddsutrustning och städmaterial som ökade i mindre utsträckning.
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Under hela året har verksamheten arbetat med ekonomiska frågor under sina verksamhetsmöten och
vidtagit omedelbara åtgärder om indikationer pekade på risk för att överskrida budget. Verksamheten
har under några år arbetat aktivt för att öka personalens ekonomiska medvetenhet så arbete med
kostnader är en naturlig del av verksamhetsmöten.
Vikariekostnader minimerades med schemaändringar veckovis och både kort- och långsjukskrivningar
täcktes med egna resurser med enstaka undantag.
Med sin kreativitet lyckades både personal och ungdomar tillsammans organisera flera aktiviteter till
betydligt mindre kostnader det samma gällde för inköp och matlagning.
Ungdomar motiverades till sommarbete som även ledde till att verksamheten sparade medel avsedda
för ungdomarnas försörjning.
Boendeenheten har med sitt arbete påverkat socialförvaltningens kostnadseffektivitet betydligt i rätt
riktning. Detta genom 1779 dygns placeringar i egen regi som kostar minst 40-60% mer om de utförs
externt.
Utöver detta har Stödboende Atlas arbetat med olika uppdrag från socialtjänsten så som tillsyn,
umgänge, härbärget samt barn som behöver motiveras dagligen att gå till skola.
Sammanlagt har enheten arbetat i 1500 timmar med extra uppdrag som motsvarar 07,81 tjänst eller om
man tar hänsyn till att utan Stödboendets tillsyn flera gånger under dagen skulle socialtjänsten tvingas
placera betydlig flera barn eller familjer på externa boenden.
Avslutningsvis kan vi konstatera att bil och bränslekostnader minimaliserades genom att möjliggöra
för andra verksamheter att låna både bil och buss av Boendeenheten samt som vi delade kostnader
med de som lånade fordon.
4.3

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
Individ och familjeomsorg
Det har under året funnits behov av konsultstöd för att klara av en hög arbetsbelastning i kombination
med uttag av VAB, motsvarande 2 årstjänster. Trots en stor påfrestning för personal har vi kunnat
hantera och slutföra utredningar inom stipulerad tid. Den höga arbetsbelastningen som funnits under
året i kombination med både planerad och oplanerad frånvaro, har inneburit påfrestningar på
personalen och arbetsmiljön.
Rekryteringsbehov finns till flera arbetsgrupper, för att klara arbetsbelastning och uppkomna vakanser.
Funktionshinderomsorg
Under året startades en arbetsgrupp bestående av representanter från FHO och ÄO. Där det skall
fastslås vad vi menar med reell kompetens i de olika områdena, samt ta fram fortbildning kopplade till
varje kompetens. Vi har utgått från vård och omsorgscollages dokument för anställbarhet samt
Socialstyrelsen kompetenskrav för medarbetare i vård och omsorg. Under år 2022-2023 kommer alla
medarbetare genomgå de fortbildningar som är kopplade. Största delen av fortbildningarna är eutbildningar från FoU samt Socialstyrelsen. Det finns även egna fortbildningar ex boxar från FHO
samt förflyttningsteknik. Vi förstärker med workshops på APT med diskussionsfrågor. I och med detta
anser vi att medarbetarna kommer ha den reella kompetens vi kräver.
Vi har stora svårigheter med rekrytering. Stor utmaning att kunna rekrytera kompetent och erfaren
personal samt flertal sökande har stora svårigheter i det svenska språket vilket också leder till längre
inskolningar än tidigare.
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Den påbörjade processen för bemanning utifrån heltidsresan har påbörjats. Resultat förväntas synas
mer under våren.
Dagligverksamhet "Trivselhörnan" har växt ur sin lokal då fler brukare har börjat. Som det ser ut
framåt kommer det fortsätta komma nya beslut. Trivselhörnan kommer därför inom snar framtid
behöva större ytor eftersom det är många brukare i små rum.
Stödpedagogerna inom FHO genomför fortbildningen i Hälsofrämjande förhållningsätt för alla
medarbetare. Det är en workshop där personal byter erfarenheter med varandra samt får påfyllning av
teoretisk kunskap.
Personal har gått ESL (ett självständigt liv) utbildning / kompetensutveckling en utbildning som skett
via teams tillsammans med våra kvalitetssamordnare.
Utmaning inom socialpsykiatri är kompetensen runt målgruppen. Vi kan se allt större utmaningar med
samsjuklighet vilket ställer högre krav på kompetens hos personalen. Ett samarbete inom
socialtjänsten och boendestöd/Hjortgränd är inlett för en samverkan kring målgruppen och rätt insats.
Den finns stort behov av handledning på Storgatan utifrån medarbetares arbetsmiljö då de regelbundet
utsätts för våld och hot. Detta kommer att ordnas under 2022. Handledning av personal anses även
bidra till att öka tryggheten för brukarna på Storgatan. På Hjortgränd krävs det även handledning som
kommer att inledas under 2022. Stora delar handlar även här om våld och hot men också den
psykosociala arbetsmiljön som behöver förändras. Handlingsplaner är gjorda tillsammans med
personalen.
Pool organisationen i FHO har under året rekryterat /byggt upp en grupp med 7 kompetenta och
erfarna medarbetare som täcker upp frånvaron i våra olika verksamheter.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen är numera i ständig rekryteringsprocess. Det är krävande för såväl bemanningen som
medarbetarna. Vi har svårigheter med att hitta rätt kompetens vilket ger oss utmaningar i att ge dem
förutsättningar för ett bra arbete. Därför jobbar vi med introduktionsdagar mm.
Året har präglats av en del frånvaro relaterat till restriktioner kopplade till covid-19.
Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor samt paramedicinare. Under året har vi haft flera
sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det arbetas återkommande med rekrytering. Under året har det
anställts 5 tillsvidare anställda sjuksköterskor samt två arbetsterapeuter.
Men glädjande kan vi meddela att rekrytering av sjuksköterskor har gett resultat och efter årsskiftet
räknas vi inte ha kvar några bemanningssjuksköterskor.
•
•
•
•

Flera sjuksköterskor har utbildats i BPSD.
Två sjuksköterskor har deltagit i vaccinationsutbildning.
En sjuksköterska läser vidareutbildning i vård av äldre.
En sjuksköterska har läst fristående kurs sårvård.

Planerade åtgärder ÄO:
Minska sjukfrånvaro genom att ha Rehabsamtal och sätta in åtgärder beroende personens
hälsotillstånd.
Diskuterat med medarbetare om mötesform. Detta har ändrats i syfte att ha bättre struktur på möten.
Detta uppskattats av personalen.
Har börjats arbeta med planering tillsammans med personalen och planeraren. Syftet med detta är att
får en optimal planering inom hemtjänst.
Under maj månad genomfördes introduktionsdagar samt inskolningar för våra sommarvikarier. Vi är
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generösa med inskolning för att ge vikarierna så bra förutsättningar som möjligt.
Utbildning:
Alla medarbetarna i äldreomsorgen är indelade i grupper och går utbildning i Demens ABC, med
reflektion i grupp tillsammans med olika yrkesprofessioner.
Medarbetare och enhetschefer utbildats i BPSD (demensvård).
Som tidigare nämnt så går ett stort antal medarbetare Äldreomsorgslyftet för att utbilda sig till
undersköterskor.
Personalen har påbörjat utbildning i Time care/ bemanning utifrån heltidsresan.
En personal har avslutat sin utbildning till specialist undersköterska.
Integration
Planering att rekrytera två personal till HVB med inriktning på behandlingspedagogik.

6 Förväntad utveckling
Socialnämnden
En utökning av äldreomsorgen med 50 % fram till 2033. Gäller såväl antalet brukare, personal som
budget. Framför allt är personalrekryteringen mycket svår att lösa. Fortsatt ökning av insatser i
funktionshinderomsorgen och en fortsatt utveckling mot mer psykiatri. Nya arbetssätt, bra
personalkontinuitet och stängda gränser leder till minskat försörjningsstöd. Satsningen på Barnens
bästa i Sörmland är nödvändig för att ändra trenden med ständigt fler orosanmälningar för barn. Den
pågående utvecklingen i kommunen, regionen och nationellt mot en god och nära vård är nödvändig
om utmaningarna ska klaras av. En stor oro finns för i vilken grad det går att få med sjukvårdens
specialistkliniker på förändringen.
Lokalt sätter vi också stort hopp till det Vinova finansierade projektet "Socialt digitalt ekosystem"
samt till möjligheten att få stöd från kommundelegationen för nödvändiga strukturåtgärder.
Integrationsverksamheten behöver antingen avvecklas eller finansieras med kommunala medel då
intäkterna är mycket små på grund av lågt mottagande.
Funktionshinderomsorg
Vi ser risker och osäkerhetsfaktorer med kommande rekrytering. Samt kompetens hos kommande
medarbetare. Hittills har vi kunnat rekrytera tillsvidare anställd personal med kompetens vi önskar,
men rekrytering till framförallt sommarvikarier saknar många gånger grundläggande förmåga och
kompetens. De ansökningar / personer vi rekryterar in i våra verksamheter saknar både erfarenhet och
kompetens och det förekommer även brister i det svenska språket. På grund av ovanstående
anledningar krävs längre inskolnings tillfällen än tidigare samt andra insatser. Planer finns för
åtgärder.
Välfärdsteknik
Vi arbetar mycket med välfärdsteknik. Det arbete som hela verksamheten lägger på välfärdsteknik för
brukarna, visar sig nu ge resultat för ett mer självständig liv för dem. Vårat visningsrum har
regelbundet besökare. Det nyaste är vardagliga tekniska lösningar. Samt så är paddor för att
komplettera besöken inom servicebostaden och boendestödet snart igång.
Kompetensfrågor ÄO och FHO
En arbetsgrupp arbetar med kompetensfrågor. Arbetsgruppen består av representanter från
äldreomsorgen och funktonshinderomsorgen både enhetschefer samt baspersonal. De har tagit fram ett
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dokument utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav i verksamheten samt Vård och
omsorgscolleges dokument om anställningsbar i verksamheten. Vidare så har vi tagit fram
webutbildningar som "matchar " dessa kompetenser. Så vi har en kompetensplan för ett par år framåt
för att höja kompetensen i verksamheten samt att vi kan säkerställa kvaliteten.
Språkfrågor
Vi har även en arbetsgrupp som arbetar med språkfrågor. Denna arbetsgrupp har funnits i ett antal år
och har representanter från äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen med elev- och
praktiksamordnare, enhetschefer samt baspersonal.
Kompetens, säkerhet, samverkan inom LSS och socialpsykiatri
En stor utbildningssatsning som pågått i över tre är slutförd. Det har varit workshops med ämnen
utifrån Socialstyrelsens allmänna råd för personal inom LSS och socialpsykiatrin. Med 14 olika
ämnesområden. Den har riktat sig till alla medarbetare och vikarier har också inkluderats genom att få
en kortversion. Planering inför fortsättning pågår.
Brukare i verksamheten har allt större komplexa behov. Personalen behöver ha kunskap inom flera
områden som funktionsvariationer, psykiatri, beroendeproblematik. Dessa kommer bli svåra att
rekrytera vilket betyder att verksamheten behöver utbilda dessa.
Vi behöver titta över säkerheten på boenden för att skapa trygghet för alla brukare som bor där.
Kanske hitta andra lösningar med gruppbostad där brukare kan delas upp på annat sätt än vad som kan
göras idag.
I boendestöd/socialpsykiatri större samarbete med psykiatri, öppenvård, socialtjänst.
Investeringsbehov kommer att behövas på Storgatans gruppbostad. Detta för att säkerställa
personalens arbetsmiljö och brukarnas trygghet på boendet.
Framtida behov - en större samordning mellan gruppbostäder. Ett önskemål är att i framtiden bygga
gruppbostäder i nära anslutning till varandra för att samordna personal. Tex för att dela journatt/vaken
natt mellan flera gruppboenden.
Utmaning inom Socialpsykiatri är kompetensen för målgruppen. Vi kan se allt större utmaningar med
samsjuklighet vilket ställer högre krav på kompetens hos personalen. Ett samarbete inom
socialtjänsten och boendestöd/Hjortgränd är inlett för en samverkan kring målgruppen och rätt insats.
Ska Hjortgränd vara en gruppbostad eller ett HVB hem? Behöver vi då andra satsningar?
Äldreomsorg
Den påbörjade processen för bemanning utifrån heltidsresan har påbörjats. Resultat förväntas synas
mer under våren.
Vidare så har arbetat med att planera för ändrat heltidsmått för nattpersonal. Detta kommer även
påverka dagpersonalen. Träder i kraft under våren 1 april.
Arbetet med att successivt ta bort de delade turerna kommer inledas under våren 2022.
Alla dessa förändringar påverka så klart medarbetarna. Men detta arbete är nödvändigt för att möta
kommande utmaningar i verksamheten.
Nedan finns beskrivningar av några arbetsgrupper som arbetar med verksamhetsutveckling i
äldreomsorgen:
Strategi demensvård Vingåkers kommun
En arbetsgrupp bestående av områdeschef samt enhetschefer har arbetat med att ta fram en strategi för
demensvården i Vingåkers kommun. Det gäller bland annat utbildningsplan, teamarbetet,
personalkompetens strategiska prioriteringar, fördela demens kompetensen inom kommunen m.m.
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Arbetet börjar ta form och färdigställs då det samverkats med berörda parter. Vi har utgått från den
demensplan som finns i Vingåkers kommun samt den regionala. Vidare har socialstyrelsens dokument
En nationell strategi för demenssjukvård använts som stöd.
Välfärdsteknik
Vi arbetar mycket med välfärdsteknik. Vi har ett flertal "projekt" igång. Pilot larm korttids, nyckelfri
hemtjänst, bubblan, fallradar, digitala möten med anhöriga, e-tjänst för livsmedel, rörelse med musik.
Vi har även kontakt med andra kommuners projektledare (Eskilstuna) som har ett väl utbyggt
arbetssätt inom välfärdsteknik. Denna grupp har enhetschefer och baspersonal ifrån både
äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.
Kompetens inom ÄO och FHO
En arbetsgrupp arbetar med kompetensfrågor även denna grupp är det representanter från
äldreomsorgen och funktonshinderomsorgen även här enhetschefer samt baspersonal. Där vi tagit fram
ett dokument utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav i verksamheten samt vård och
omsorgscolleges dokument om anställningsbar i verksamheten. Vidare så har vi tagit fram
webutbildningar som "matchar " dessa kompetenser. Så vi har en kompetensplan för ett par år framåt
för att höja kompetensen i verksamheten samt att vi kan säkerställa kvaliteten.
Språkfrågor
Vi har även en arbetsgrupp som arbetar med språkfrågor. Denna arbetsgrupp har funnits i ett antal år
och har representanter från äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen med elev- och
praktiksamordnare, enhetschefer samt baspersonal.
Ekonomi Hemtjänst
Det finns tidigare nämnt gruppen som arbetar med att analysera samt verkställa ekonomin för
hemtjänsten. Vi har där tagit fram 5 punkter som påverkar ekonomin.
Integration
Fortsätter satsning på föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar på modersmål (5 språk).
Med hjälp av projekt Delmos skapa/utveckla verktygen för att möta segregation i kommunen.
Planering att flytta Integrationsenheten/verksamheten till Åbrogården lokaler.

7 Rapportering av projekt/processer
Stab
Nära vård
Processen med omställning till en god och nära vård rullar på. Vi har en lokal processledare, har tagit
fram en lokal målbild, deltagit i nationellt utbildningsprogram och har inlett dialogen med
vårdcentralen i Vingåker.
Ett socialt digitalt ekosystem
Kommunen har beviljats steg 2 av Vinova där fokus helt ligger på utmaningarna inom socialnämnden
och främst äldreomsorgen. Arbetsgrupper med deltagare från verksamheterna och samverkansparterna
har formerats. Målet får steg 2 är att ta fram lösningar och modeller som sedan kan implementeras i
steg 3.
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Individ och familjeomsorg
Barnens bästa i Sörmland
Länsprojektet med socialtjänst, Hälso- och sjukvård samt barn- och utbildningsförvaltningarna i länet
pågår med projektfinansiering under flera år men ska leda fram till nya arbetssätt och
samverkansmodeller som blir permanenta.
Kompetensförsörjning för näringslivet
Projektet medförde att ett 30-tal personer med försörjningsstöd istället fick arbete. Projektet är avslutat
men ambitionen är att stora delar av arbetssättet ska fortleva genom fördjupad samverkan
mellanförsörjningsstöd, Viadidakt, integrationsenheten, näringslivsansvarig och arbetsförmedlingen.
Samverkan med Pegasus
Pegasus används idag som HVB och stödboende för ungdomar generellt med behov av stöd.
Verksamheten utför även en mängd tillsyn och trygghets uppdrag insatser åt individ- och
familjeomsorgen, inte minst på kvällar och helger. Dessa insatser har bidragit till färre akuta
jourhemsplatser i avvaktan på långvariga insatser, främjat skolnärvaro samt gett föräldrar möjlighet till
umgänge med sina barn.
Funktionshinderomsorg
Handledarorganisationen
I landet i stort väljer ungdomar inte Vård-och omsorgsprogrammet. I Vingåker är trenden tvärtom!
Glädjande att 11 elever väljer att läsa Vård-och omsorgsprogrammet! Våra handledare har under våren
fått mycket god utvärdering från praktiserande elever och en stor andel av eleverna anställdes även
som sommarvikarier.
Detta är en indikation på att arbetet med mottagande av elever och handledaruppdraget börjar ge
resultat i att ungdomar väljer vård och omsorgsprogrammet.
Time care
Under tre dagar har alla enhetschefer, områdeschef samt representant från HR deltagit i
bemanningsakademi med en konsult från förtaget Time care. Heltidsresan har vari i fokus, hur skall vi
klara omställningen med budget i balans. Tre mycket givande dagar. Ser mycket fram emot
fortsättningen på denna process. Fortsättningen är att alla medarbetare kommer få utbildning i dessa
frågor med fyra tillfällen a 30 min plus tid för reflektion och planering av sin egna verksamhet.
Kompetens
Arbetsgruppen börjar slutföra sitt uppdrag med att fastställa formell och reell kompetens för
baspersonal i verksamheten (dokument framtaget). Vidare så har ett fortbildningsprogram färdigställts
för att vi som arbetsgivare skall kunna erbjuda medarbetarna möjlighet att skaffa sig reella
kompetensen vi vi kräver.
Välfärdsteknik /mAKKen
Arbetet med att införa välfärdsteknik i verksamheten, då framförallt för att underlätta det dagliga livet
för brukarna. Utlåningen av produkter har ökat markant. samt så har brukare inhandlat själva vissa
produkter. Ett tätt samarbete mellan baspersonal, stödpedagogerna samt enhetscheferna i denna fråga
visar sig nu med et gott resultat.
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Äldreomsorg
Äldreomsorgslyftet
Vingåkers kommun har i förhållande till sin storlek många som går äldreomsorgslyftet. Det är 10
personer som från höstterminen 2020 påbörjade utbildningen och som fortfarande studerar samt
arbetar. Sedan augusti i är det ytterligare 13 personer som går äldreomsorgslyftet. Det innebär att 23
personer studerar på halvfart och arbetar resterande tid. Alla har fått en tillsvidaretjänst i
äldreomsorgen.
Demens organisation samt arbetssätt
För att förtydliga demensarbetet i Vingåkers kommun har organisationen förstärkt.
•
•
•
•

Demens sjuksköterskan har fått et tydligare uppdrag.
Mötesformer ex teamsträffar förstärks så alla enheter har fått samma möjligheter.
Alla medarbetare genomgått demens ABC med workshop.
Alla enhetschefer administratörer samt stor del medarbetare har genomgått utbildning i BPSD.

Handledarorganisationen
I landet i stort väljer ungdomar inte Vård-och omsorgsprogrammet. I Vingåker är trenden tvärtom!
Glädjande att 11 elever väljer att läsa Vård-och omsorgsprogrammet!
Våra handledare har under våren fått mycket god utvärdering från praktiserande elever och en stor
andel av eleverna anställdes även som sommarvikarier. Detta är en indikation på att arbetet med
mottagande av elever och handledaruppdraget börjar ge resultat.
Kvalitet äldreomsorgen /brukarundersökningen
För att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom har vi med hjälp av statsbidrag anställt två aktivitetsvärdar på Humlegården samt
Ekgården. Bara på ett par månader har vi sett resultat i att aktiviteter har påverkat vakenhetsgraden,
sinnesstämning samt kommunikation. Anhöriga har berättat historier där deras anhörig har varit
aktivare än på länge.
Time care
Under tre dagar har alla enhetschefer, områdeschef samt representant från HR deltagit i
bemanningsakademi med en konsult från företaget Time care.
•
•
•
•

Heltidsresan har vari i fokus, hur skall vi klara omställningen med budget i balans.
Tre mycket givande dagar. Ser mycket fram emot fortsättningen på denna process.
Vidare så har alla schemaadministratörer genomgått utbildning för deras roll och uppgifter.
Under november, december och januari genomgår alla medarbetare en utbildning i dessa
frågor med fyra tillfällen á 30 min plus tid för reflektion och planering av sin egna
verksamhet.

Integration
Mottagningen av nyanlända och vägledning för inkludering.
Anmälan till barnomsorg och skolgång.
Boskola och introduktion i bosättningsfrågor.
Arbetsfokus - systematiskt arbete med remitterade personer från socialtjänsten - språkträning,
samhällsinformation och arbetsintroduktion.
Utveckling av samarbete med Viadidakt, SFI och socialtjänsten.
Delmos - Kartläggning som är underlag till kommunens arbete med översiktsplanen för att minska

24

281

segregation och öka jämställda livsvillkor.
Projekt Språkvän - utveckling med föreningsmatchning och inkludering.
Föräldraskapsstöd - Föräldraklubben Dialog på fyra språk för att stärka relationen mellan föräldrar
och deras barn. Brottsförebyggande insats.
Hälsosamt liv -Projekt med utomhus aktiviteter för att främja hälsa. Hälsoinformatörer arbetar med att
ge information kopplade till covid-19 på modersmål.
Trafikkunskap projekt på svenska för att underlätta för nyanlända att gå vidare och ta körkort.
Introduktion och samhällsorientering på modersmål för asylsökande. Samarbete med Studiefrämjande,
Biblioteket, Folkuniversitetet, föreningar, Moské.
Följande internkontroll har redovisats för Socialnämnden 2021
RiskpoängKonsekvens*sannolik
het

Till SN

Redovisat
(paragraf)

Område

Aktivitet

Budgetuppföljning

Prognos med
kommentarer om
åtgärder mot ev.
underskott

4*4="16"

Månadsrappo
rt

Sn § 3/2021, Sn §
25/2021, Sn §
41/2021, Sn §
60/2021, Sn §
79/2021, Sn §
80/2021, Sn §
96/2021, Sn §
109/2021, Sn §
110/2021

Nattfasta

Mätning

4*4="16"

Årligen

Sn § 57/2021

Hemtjänst

Utförda timmar

2*4="8"

Månadsrappo
rt

(Se ovan –
budgetuppföljnin
g)

Hygien

Hygienrond

4*3="12"

Årligen

Genomförd men
ej redovisad för
nämnd

Basala
hygienrutiner

Punktprevalensmätni
ng

3*4="12"

Årligen

Ej utförd

Avvikelser HSL

Sammanställning

2*3="6"

Halvårsvis

Sn § 27/2021, Sn
§ 73/2021

Avvikelser SOL

Sammanställning

2*4="8"

Halvårsvis

Sn § 27/2021, Sn
§ 73/2021

Läkemedel

Kvalitetsgranskning
av hantering

4*4="16"

Årligen

Sn § 28/2021

Synpunktsklagomålshantering

Sammanställning

3*3="9"

Halvårsvis

Sn § 7/2021, Sn §
82/2021

Barnskyddsutrednin
g färdig inom 4
månader

Uppföljning av
pågående utredningar

2*2="4"

Vid behov

Enbart redovisad
som
delegationsbeslut
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Område

Aktivitet

RiskpoängKonsekvens*sannolik
het

Till SN

Redovisat
(paragraf)

Delegationsbeslut

Redovisas

1*1="1"

Månadsvis

Sn § 21/2021, Sn
§ 36/2021, Sn §
53/2021, Sn §
68/2021, Sn §
87/2021, Sn §
100/2021, Sn §
118/2021

Försörjningsstöd

Ett ärende redovisas
per utskott

3*2="6"

Löpande

Ej genomfört janaug 2021,
återupptogs i sep
2021. Su §
300/2021, Su §
332/2021,

Ej verkställda
beslut

Rapport till SN,
Revisorer, KF och
Ivo

3*3="9"

Kvartalsvis

Sn § 58/2021, Sn
§ 92/2021

Loggkontroll av
journaler

Stickprov

3*3="9"

Årligen

Redovisas för SN
den 28 feb 2022

Uppföljning fattade
beslut i
socialnämnden

Sammanställning av
beslut fattade i SN
där uppdrag har getts
till förvaltningen

2*2="4"

Halvårsvis

Sn § 17/2021, Sn
§ 75/2021

Loggkontroll av
nyckelfria
medicinskåp

Stickprov

4*4="16"

Årligen

Har ej utfört
under 2021 på
grund av att
tekniska problem.

Riktade kontroller 2021
Område

Aktivitet

Riskpoäng

Till SN

3*3="9"

Sept 2021

Redovisat
(paragraf)

Riskanalys
All personal som kör
bil

Kontroll av giltigt
körkort

Redovisas i början på
2022 istället då
kontroll missades på
några områden vid
byte av EC.

Redovisning av riskanalyser:
Riktad internkontroll inom området språkförbistringar – Sn § 26/2021

8 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Verksamheten har varit hårt belastad, av nya inkommande ärenden som krävt omfattande insatser i
princip inom varje verksamhets område på IFO.
Det har gjorts ett fantastiskt arbete, och tack vara erfaren och ytterst kompetent och lojal personal, har
vi klarat av att hantera samtligt svåra och i vissa fall särskilt utmanande situationer som uppkommit
under verksamhetsåret 2021.
Funktionshinderomsorg
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Enhetschef är Stolt över att dagligverksamhet i Vingåkers kommun har en bra dagligverksamhet. Vi
har olika arbetsgrupper som jobbar med arbetsliknande uppgifter vilket bidrar till samhället i stort och
att brukarna får känna att de gör ett viktigt jobb.
Vi är alla mycket stolta över att vi kunnat hålla smittan borta från våra grupper. Vi har tillsammans
kunnat hålla öppet och gett våra brukare den dagliga sysselsättningen som de har rätt till trots att det
under våren, försommaren och december varit ansträngt personalmässigt.
Trots detta har vi bedrivit vår verksamhet vilket ger stabilitet och trygghet när många brukare känner
oro för den situation som råder. Vår verksamhet har en mycket betydelsefull roll som märks väldigt
väl i dessa tider detta känner vi stolthet inför.
Som ansvarig chef för resursen känner jag stolthet över våra flexibla och kompetenta medarbetare i vår
verksamhet.
Vård och omsorgschef är mycket stolt över verksamheten, vi har mycket kompetenta chefer som med
sin kompetens ständigt utvecklar verksamheten. Har förmågor att få medarbetarna delaktiga och
ansvarfulla.
Enhetschef för boendena är mycket stolt över att medarbetarna tar stort ansvar för sitt arbete och med
stort engagemang arbetar de för att brukarna ska må så bra som möjligt, känna trygghet och känna
samhörighet. Medarbetarna tar stort ansvar för sitt arbete och med stort engagemang arbetar de för att
brukarna ska må så bra som möjligt, känna trygghet och känna samhörighet.
Enhetschef för personlig assistans nämner att ur inlämnad månadsrapport framgår att man känner
stolthet över att man får vara den man är på sin arbetsplats. En annan medarbetare skriver att hon
känner sig stolt över att ha uppdaterat brukarens genomförandeplan för första gången sedan hon börjat
sin anställning. Flertal assistenter skriver i sin månadsrapport att de känner stolthet genom att man tar
/känner stort ansvar i sitt arbete. Stort engagemang och delaktighet i verksamheten trots tuffa
förhållanden så som sjukskrivningar och stora utmaningar i arbetet.
Enhetschef är stolt över medarbetarna på Barnkorttids som har gjort att barn och ungdomarna är trygga
hos oss. Då vet enhetschef att personal gör ett bra jobb.
Exempel som har lyfts fram
Mycket stolt över enhetschefernas ledarskap. De har med stort engagemang funnits på plats för
medarbetarna samt brukarna. Utan deras fantastiska arbete hade inte verksamheterna fungerat så bra
med alla utmaningar, då inte bara pandemin.
Vi har under sommaren haft väldigt duktiga vikarier som tagit stort ansvar för verksamheten genom att
vara flexibla och lösningsfokuserade när vårdtyngden varit hög.
Personlig assistans
Från inlämnad månadsrapport framgår att man är stolt över sitt arbete och insats tillsammans med
brukaren vilket gör att man känner stolthet. Alla medarbetare berättar hur bra och smidigt det är med
Tidsvar / elektronisk tidsredovisning till Försäkringskassan.
Barnkortids
Vi är stolta och glada över de positiva ord som kommer från bland annat särgymnasium i Katrineholm
som har uttryckt att flera av våra ungdomar trivs mycket bra och har ett stort utbyte av att vara i vår
verksamhet vilket ger oss STOLTHET.
LSS boende
Våra verksamheter är igång alla dygnets timmar hela året om, det finns aldrig en dag eller en timme
som mina verksamheter är stängda oavsett om det är julafton, nyårsafton, midsommar eller Corona.
Personalen jobbar på hela tiden och håller humöret uppe även fast det varit ett annorlunda år. Mycket
nya riktlinjer och rutiner som de varit tvungna att lära sig men som nästa dag är gamla eftersom de
kommit en ny version eller en helt ny rutin. Jag är därför stolt över alla mina medarbetare. som
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personal känner sig stolt över att få vara delaktig i brukarens personliga utveckling.
Socialpsykiatri
Våra verksamheter är igång alla dygnets timmar hela året om, det finns aldrig en dag eller en timme
som mina verksamheter är stängda oavsett om det är julafton, nyårsafton, midsommar eller Corona.
Personalen jobbar på hela tiden och håller humöret uppe även fast det varit ett annorlunda år. Mycket
nya riktlinjer och rutiner som de varit tvungna att lära sig men som nästa dag är gamla eftersom de
kommit en ny version eller en helt ny rutin. Jag är därför stolt över alla mina medarbetare.
Personlig assistans
Från enheternas/personalens månadsrapport som lämnas till enhetschef framgår att man som
medarbetare känner sig stolt över att berätta att man arbetar som personlig assistent och man alltid
presterar sitt bästa. Ur inlämnad månadsrapport framgår att man känner sig stolt över att vara delaktig i
brukarens liv och att man arbetar för att för att skapa en meningsfull vardag. Elektroniks
tidsredovisning till Försäkringskassan fungerar jättebra!
Resursen
Från personalens månadsrapporter som lämnas till enhetschef framgår att medarbetarna känner sig
stolta över att känna att man alltid presterar helhjärtat samt försöker alltid hitta förbättringsområden
inom verksamheten.
Äldreomsorg
Som vård och omsorgschef är jag mycket stolt över att varje månad har enhetschefer framhållit många
saker de är stolta över. Detta är en del i det fantastiska arbeta som utförs varje dag ute i
verksamheterna. som sagt vård och omsorgschef är mycket stolt över verksamheten, vi har mycket
kompetenta chefer som ständigt utvecklar verksamheten. Har förmågor att få medarbetarna delaktiga
och ansvarfulla. Demensvården utvecklas med fortbildning för alla. Vidare så satsas det på aktiviteter
och delaktighet för de boende. Stolt över att enhetschefer vill arbeta med kvalitet och
verksamhetsutveckling fast vi är mitt uppe i en pandemi med allt vad det innebär för verksamheten.
Aktivitetsvärdarna och personal som fixar med det lilla extra och förgyller våra brukares tid. Brukarna
får aktiviteter flera gånger i veckan och de gemensamma har varit spa, filmkväll och hela
äldreomsorgen har firat Humlegården 50 år och Ekgården 40år. Firandet pågick i 3 dagar med bland
annat 3 rätters meny och uppträdande från kulturskolan. Så bra arrangerat och alla är så nöjda.
Humlegården Somatik
Att alla brukare som tackat ja har fått vaccin mot Covid 19.Trots det delvis kämpiga läget med många
inskolningar av ovana nya medarbetare kämpar personalen på med ett tydligt brukarfokus. Stolt över
personalen att vill jobba och driva i verksamheten med att utveckla arbetet.
Sjuksköterskor
Genomförandet av vaccinationerna.
Paramedicin
Utvecklingsarbetet i demenssjukvården. Som en del av det har en av arbetsterapeuterna utbildat all
äldreomsorgspersonal inom Demens ABC med både teori och workshop.
Korttidsvård
Under mars månad genomfördes en PPM mätning i basala hygienrutiner där Korttidsboendet fick fina
resultat.
Pool/resurs
Pågår ett arbete med att ändra arbetssätt för denna grupp. Hela gruppen är med i detta arbete och även
facklig representant. Bra delaktighet och samarbete. Att det har minskat antal medarbetare i
Pool/resursenheten och det är ett gott samarbete med personal och övriga verksamheter. Att
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omvårdnadspersonalen har förståelse om varför de flyttas till andra verksamheter.
Hemtjänst
Vi har gjort en inspelning och dansat "Jerusalema" på en APT-möte. Initiativet kom från personalen,
de ville visa att de är stolta att jobba inom hemtjänsten och göra reklam för Vingåkers kommun.
Kommunikationsavdelningen spelade in och det kommer att visas i april månad. Jag är stolt över att
vara deras chef.
Stolt över personalen som vill driva i verksamheten och vill vara delaktiga på utvecklingsarbete inom
hemtjänsten.
En arbetsgrupp som får alltid beröm av både anhöriga och andra yrkeskategorier. Engagerade
medarbetare som är stolta över sin yrkesroll. Jag är stolt över att vara deras chef.
Servicegruppen har en hög procent gällande brukartid, vilket vi är stolta över.
Enhetscheferna är extra stolta över sina medarbetare när det gäller flexibiliteten i och med
samplaneringen.
Under sommaren utförde hemtjänstens medarbetare ett mycket bra teamarbete mellan alla inblandade i
hemtjänsten.
Stolt över ordinarie personal som tagit extra stort ansvar över sommaren med tanke på odelegerade
och ovana vikarier.
Vikarier som varit inne och jobbat har varit uppskattade och duktiga.
Enhetscheferna i hemtjänsten är extra stolta över våra medarbetares flexibilitet i olika situationer och
professionella bemötande till våra brukare. Det finns också ett väl fungerande arbete kollegialt.
Enhetschefen för hemtjänst City är extra stolt över sina medarbetare som utöver jobbet hos brukare har
uppdaterat samtliga genomförandeplaner.
Dagvård
Att våra brukare har fått vaccination och båda dagvårdarna har öppnat upp fullt, alla som har beslut
kan delta om de så önskar. Rekryteringen inför sommaren är klar och vi har påbörjat inskolning och
introduktion för vikarierna.
Administration
Personal på administration har arbetat på under året och vi är stolta över att vi varit relativt friska och
på plats i verksamheten, det är stor flexibilitet i gruppen med verksamheternas behov i focus. En grupp
som jobbar i det tysta och arbetar aktivt för att säkerställa en god service till hela verksamheten utifrån
ekonomi och budget i balans.
Ekgården
Under året så har verksamheten Ekgården varit extra stolta över är att trots hög sjukfrånvaro med
anledning av pandemin så har verksamheten personal/vikarier på plats och kan utföra planerade
aktiviteter med brukarna oavsett hög sjukfrånvaro. APT och teamträffar har fungerat bra via teams.
Att vaccinationer har kommit igång och alla brukare som önskar har fått sina vaccinationer mot covid
-19.
Är extra stolt över våra ordinarie och vikarier som arbetat under sommaren, mycket folk i omlopp men
ändå rott det i hamn med alla introduktioner och samverkan mellan olika enheter. Varit en bra sommar
med en liten aktivitet varje dag.
Demens Humlegården
Under året har vi fått den stora glädje av våra aktivitets värdar som bidragit till trevliga aktiviteter.
Stolt över att medarbetarna jobbar på och är medvetna om vikten av goda hygienrutiner samt arbetet
med att minska nattfasta. Därutöver det goda arbetet med aktiviteter för brukarna.
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Integration
Vi är stolta över att Integrationsenheten fungerar som resursenhet för att stärka språkkunskaper och
inkludering.
Föräldraskapsstöd - föräldraklubben Dialog utbildade ca 30 föräldrar på sitt modersmål.
Boendeenheten Atlas
Vi är stolta över:
•
•
•
•

Ungdomarnas framgångar som tex. egen försörjning och studier
Personalen som år efter år gör sitt bästa för att klara de uppdrag vi får från socialtjänsten på ett
bra sätt.
Personalens flexibilitet att anpassa sina arbetstider till verksamhetsbehov
Ekonomisk medvetenhet i verksamheten
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Bilaga 1: Soc 2109 exkl projekt
Ack utfall

Kod

Ansvar

Ansvar

Definitiv

70100000

Socialnämnden

71110000
71120000
71130000
71210000

Jan 21 - Dec
21

Ack budget

Årsbudget

Jan 21 - Dec
Avvikelse
21 mot budget

1 039 977

1 073 000

Förvaltningsledning Admin
Anhörigstöd
Alkoholhandläggning
IFO Ledning Administratio

20 453 581
173 548
74 400
16 450 342

15 824 787
383 000
89 000
16 841 581

71220000
71230000
71231000
71240000
71250000
71310000

Barn och familjeenheten
Ekonomiskt bistånd
Aktivt försörjningsstöd
Vuxenenheten
Äldre och funktionshinder
FHO Ledning Admin

14 182 596
13 908 516
1 029 759
7 118 948
4 156 334
3 042 148

10 945 999
15 040 000
1 000 000
4 794 500
4 390 000
3 758 000

71321000
71322000
71323000
71331000
71332000
71341000
71342000
71343000
71350000
71351000
71371000
71372000
71380000
71390000

Lärkparken Serviceb
Gruppbostad Storgatan
Gruppbostad Fabriksgatan
Barnkorttids
E-gruppen
Socialpsykiatri Gruppbost
Socialpsykiatri Dagverksa
Socialpsykiatri Boendestö
Personlig assistans
Resurspersonal "ökad syss
Daglig verksamhet
Servering Sävstagården
Trygghetsboende Sävstagår
Ledsagar- och avlösarserv

3 782 334
5 009 346
4 415 708
2 221 412
2 183 824
3 618 359
785 701
2 327 520
15 352 468
198 324
7 258 226
399 725
-19
11 688

3 212 108
4 751 537
4 410 000
2 576 739
1 941 000
3 638 027
961 500
2 204 060
14 635 270
453 000
7 614 819
136 293
0
125 000

71410000

Ledning/Administration

7 274 461

9 519 850

71411000
71420000
71430000
7143/7002
71441000
71442000
71443000

Admin ÄO
Sjukvård
Paramedicin
Tekniska hjälpmedel
Humlegården Demens
Humlegården Skräddaren/Vä
Ekgården

1 593 525
11 039 334
3 668 723
2 317 961
11 162 007
-129 889
7 418 110

1 626 000
11 236 653
3 603 000
2 006 691
10 746 942
0
8 713 124

Nämnd och
33 024 förvaltning
minus 4 372
-4 628 794 tkr
209 452
14 600
391 239 IFO
minus 3 834
-3 236 597 tkr
1 131 484
-29 759
-2 324 448
233 666
715 852 FHO
minus 189
-570 226 tkr
-257 809
-5 708
355 327
-242 824
19 668
175 799
-123 460
-717 198
254 676
356 593
-263 432
19
113 312
ÄO inkl
2 245 389 hemtjänst
plus 4 669
32 475 tkr
197 319
-65 723
-311 270
-415 065
129 889
1 295 014

Jan 21 - Dec
21

1 073 000
15 824 787
383 000
89 000
16 841 581
10 945 999
15 040 000
1 000 000
4 794 500
4 390 000
3 758 000
3 212 108
4 751 537
4 410 000
2 576 739
1 941 000
3 638 027
961 500
2 204 060
14 635 270
453 000
7 614 819
136 293
0
125 000
9 519 850
1 626 000
11 236 653
3 603 000
2 006 691
10 746 942
0
8 713 124
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71444000
71450000
71460000
71471000
71471/7001

Humlegården Somatisk avde
Natt
Korttidsboende
Hemtjänst Söder
Larm

71472000

Hemtjänst Norr

71473000
71474000
71475000
71476000
71479000
71481000
71482000
71490000
Totaler

Hemtjänst Demens
Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Hemtjänst Natt
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO

5 603 445
12 175 968
3 738 283
205 705
246 828

5 548 000
13 708 000
3 888 020
0
99 000

475 601

0

1 025 474
26 550 163
97 724
-375 515
-64
936 513
968 669
1 964 046
227 151 837

0
29 961 500
0
0
0
945 000
1 024 000
0
223 425 000

-55 445
1 532 032
149 737
-205 705
-147 828

5 548 000
13 708 000
3 888 020
0
99 000

Hemtjänsten
-475 601 exkl Larm
0
plus 1 982
-1 025 474 tkr
0
3 411 338
29 961 500
-97 724
0
375 515
0
64
0
8 487
945 000
55 331
1 024 000
-1 964 046
0
-3 726 835
223 425 000
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

50
(xx)

KS 2022/75

Kf §

Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden 2021.
3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn-och utbildningsnämnden 2021.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur-och fritidsnämnden 2021.
5. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2021.
6. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård 2021.
7. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma patientnämnden
2021.
8. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad (viadidaktnämnden) 2021.
9. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma taxe-och
avgiftsnämnden 2021.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas
redogörelse”
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021 med tillhörande bilagor.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn-och utbildningsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

51
(xx)

Patientnämnden
Viadidaktnämnden
Taxe-och avgiftsnämnden
Ekonomienheten
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revisorerna i Vingåkers kommun

VINGÄKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022-03-30

Till Fullmäktige i Vingåkers kommun
organisationsnummer 212000-0308

2022 -OJ.. 3 O
Onr

jOnrPI

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
"Revisorernas redogörelse".
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Vingåkers
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande då någon väsentlig avvikelse mot lag
och god redovisningssed inte har påträffats.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen överensstämmer med det
finansiella målet för god ekonomisk hushållning och med de verksamhetsmål som
fullmäktige uppställt för 2021.
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Vi föreslår att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Vingåkers kommun 2022-03 -30

Underskrifter

~/J/'

Sören Ericsson

~n~

1e~~ VOgt

~
.

~

ran Heljedal

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna
Revisorernas redogörelse (Bilaga 1)
De sakkunnigas rapporter (Bilaga 2-8)
Granskningsrapport från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(Bilaga 9)
Granskningsrapport från Gemensamma Patientnämnden (Bilaga 10)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Vingåkershem (Bilaga 11)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Vingåkers Kommunfastigheter
AB (Bilaga 12)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Vingåker Vatten och Avfall AB
(Bilaga 13)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Sörmland Vatten och Avfall AB
(Bilaga 14)
Revisionsberättelse från AB Vingåkershem (Bilaga 15)
Revisionsberättelse från Vingåkers Kommunfastigheter AB (Bilaga 16)
Revisionsberättelse från Vingåker Vatten och Avfall AB (Bilaga 17)
Revisionsberättelse från Sörmland Vatten och Avfall AB (Bilaga 18)
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VINGAKERS KOMMUN
Revisorerna

2022-03-30

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Viadidakt, Katrineholms kommun
För kännedom till:
Kommunchef

Revisionsrapport - "Grundläggande granskning 2021"

Revisorerna i Vingåkers kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra
grundläggande granskning för 2021.
Det finns rekommendationer för respektive nämnd i rapporten.

Rapporterna behandlades på revisorernas möte 2022-03-30 och överlämnas
härmed.

FÖR VINOAKERS KOMMUNS REVISORER

Peter Vogt
Vice ordförande
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VINGÅKERS KOMMUN
Revisorerna

2022-03-30

Kommunstyrelsen
För kännedom till:
Kommunchef

Revisionsrapporter - "Granskning av kommunens årsredovisning 2021 och
God ekonomisk hushållning 2021"

Revisorerna i Vingåkers kommun har gett PwC i uppdrag att granska kommunens
årsredovisning och god ekonomisk hushållning.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Vingåkers
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vidare bedömer vi att årsredovisningens förvaltningsberättelse, driftredovisning
och investeringsredovisning i allt väsentligt är upprättade i enlighet med lag och
god sed. Balanskravsresultatet uppfylls för år 2021.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Det finns några
iakttagelser som beskrivs i granskningsrapporten. När det gäller resultaträkning,
och balansräkning bedöms iakttagelserna som ej väsentliga. Noterna bedöms
avvika mot lag och god sed avseende att det saknas specificerade noter i den
sammanställda redovisningen samt att frågan om redovisning av leasing får följas
kommande år.
Arsredovisningen innehåller en utvärdering av om målen för god ekonomisk
hushållning uppnåtts i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning
11 kap 8§ . Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning bedöms som
uppnått och två av målen för verksamheten bedöms som uppnådda medan det
tredje bedömss som delvis uppnått. Vi instämmer i denna bedömning. Det lämnas
en sammanfattande skrivning avseende den samlade måluppfyllelsen, men det
görs ingen tydlig bedömning, vilket rekommenderas.
Rapporterna behandlades på revisorernas möte 2022-03-30 och överlämnas
härmed.

FÖR VINGAKERS KOMMUNS REVISORER

~
Sören Ericsson
Ordförande

Plter Vogt
Vice ordförande
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VINGÅKERS KOMMUN

Bilaga 1

Revisorerna

Revisorernas redogörelse för år 2021
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och god
redovisningssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna ska granska all verksamhet och därvid
bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.
Granskningen ligger till grund för revisorernas särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller
ej.
Under året har revisionen bestått av följande ledamöter:
- Sören Ericsson, ordförande
- Peter Vogt, vice ordförande
- Göran Heljedal
- Örjan Langborg
- Ingvar Lind, LO.m.

2022- 02- 07

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar gjorts:
Granskning av bidrag inom kultur och fritid, bilaga 2

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden
inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar samt att de delvis
är ändamålsenliga. Vi noterar att nämnden har mål- och styrdokument till grund för deras beslut om
föreningsbidrag. Vi noterar även att nämnden har dokumentet Bidragsregler för Vingåker kommun som
styr beslut och utbetalningar av förenings bidrag. Angivet syfte och förutsättningar för respektive bidrag i
bidragsregler relateras generellt till kultur- och fritidsnämndens fastställda syfte och mål med sin
föreningsverksamhet. Av genomfört stickprov ser vi att bidragsreglerna delvis följts vid handläggning av
föreningsbidrag. Genomförd stickprovskontroll visar även att bidragsansökningar i huvudsak uppfyller
krav i beslutade riktlinjer. Vår granskning visar att viss kontroll inför utbetalningar görs hos både kulturoch fritidsenheten och ekonomienheten. Dock saknas en dokumenterad rutin som beskriver vilka
kontroller som ska genomföras för att säkerställa att utbetalning görs till rätt förening. När det kommer
till uppföljning av utbetalade föreningsbidrag visar vår granskning att detta är ett område som inte
genomförs med någon regelbunden systematik och som generellt sett kan utvecklas. Kultur- och
fritidsnämnden tar del av beslutade föreningsbidrag utifrån anmälda delegationsbeslut. Vidare tar
nämnden del av ett bildspel i slutet av året över utbetalda bidrag samt föreningarnas återrapportering
enligt bidragsregler. Under Corona-pandemin ser vi att nämnden har fattat flera beslut om att tillämpa
andra regler men också skapat nya förenings bidrag. Vidare noterar vi att kultur- och fritidsnämnden
äskat ytterligare medel av kommunstyrelsen för ett krisstöd till föreningar. Slutligen noterade vi att ingen
formell utvärdering har gjorts om tillfålliga regler och bidrag under pandemin är ändamålsenliga.
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Sören Ericsson och ÖIjan Langborg har inte deltagit i beslut avseende denna granskning p.g.a. jäv enligt
revisorernas protokoll § 3/2021.

Förstudie - Förmåner avseende parkering, tillgång tillladdstolpar under arbetstid samt
ställplats för husbilar, bilaga 3

Efter genomförd förstudie genom dokumentstudier fann vi att det saknas regelverk avseende
parkeringsförmåner eller tillgång tillladddstolpe. Utifrån denna upptäckt kunde tre av sex revisionsfrågor
inte bedömas i förstudien. Vidare konstaterade vi att kommunen erbjuder gratis ställplatser och att det
saknas ett formellt beslut om prissättningen. Förstudien visar även att det inte skett någon utvärdering av
effekterna av att erbjuda gratis ställplatser. Vi noterade att marknadsföring sker via kommunens hemsida
samt via turistbyrån. Ställplatserna marknadsförs av andra aktörer än kommunen via olika appar.
Sören Eriksson har inte deltagit i beslut avseende denna förstudie p.g.a. jäv enligt revisorernas protokoll §
9/2021.

Uppföljande granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden,
bilaga 4

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och övriga nämnder ej
vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är tillräcklig avseende hyror och arrenden. Av
våra rekommendationer har tre av sex delvis åtgärdats medan övriga tre inte alls, därav kvarstår många
utav rekommendationerna.
Vår granskning visar att det tvärtemot rekommendation inte utarbetats dokumenterad rutin, anvisning
eller processbeskrivning avseende hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna
kontrollen samt att minska sårbarheten vid frånvaro. Vi fann även att kontrollfunktion för att säkerställa
beräkning och registrering av indexregleringar och ev hyreshöjningar inte har inrättats. Vi noterar att
samtliga indexberäkningar har omräknats sedan föregående granskning. Dessa beräkningar bör dock
kontrolleras av annan part för att säkerställa rätt uppräkning. Granskningen visar att ekonomienheten
har tagit fram en rutinbeskrivning för att säkerställa att de fakturor som inkommer till ekonomienheten
kontrolleras gentemot avtal. Det finns ingen rutin för att säkerställa att samtliga fakturor avseende hyror
och arrenden kontrolleras gentemot avtal. Vi noterar att det inte har tagits fram principer för
ersättningsnivåer för hyror och arrenden enligt rekommendationen varpå rekommendationen kvarstår.
Vår granskning visar att nämndservice dokumenterat rutin för bevakning i sin lathund. Dock har det inte
säkerställts att rutinen kommunicerats eller efterlevs. Slutligen fann vi att rutinen för hur
ekonomienheten får vetskap om hyres- och arrendeavtal som ska faktureras är dokumenterad i
nämndservice lathund. Rutinen har dock inte tydliggjorts.

Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021, bilaga 5

Granskningen syftar till att besvara frågorna om kommunstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll. Granskningen har omfattat samtliga nämnder. Granskningen visar att när det gäller
ändamålsenlighet bedöms samhällsbyggnadsnämnden som tillräcklig, medan kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden och viadidakt bedöms som delvis tillräcklig. Socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden bedöms som otillräcklig. När det gäller ekonomiskt tillfredsställande sätt bedöms
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och viadidakt som tillräckliga. Barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden bedöms som otillräckliga. Den
interna kontrollen bedöms som tillräcklig i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt viadidakt. Kommunstyrelsen bedöms som
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God ekonomisk hushållning, kommunstyrelsen, bilaga 8
Vi bedömer att det inte har framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. Det
har inte heller framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle
vara förenligt med de verksamhets mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. Två av tre mål bedöms
som uppfyllda medan det tredje målet bedöms som delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande skrivning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende
god ekonomisk hushållning för år 2021. Någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs dock inte vilket
rekommenderas.

Revisionsskrivelser och granskningar utöver ovan nämnda
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Vid granskningen av den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har vi biträtts
av revisionen vid Region Sörmland.

Granskningen har omfattat delårsbokslut, årsbokslut, verksamhetsberättelse, översiktlig grundläggande
granskning, granskning av styrning och uppföljning av verksamheten Forskning och Utveckling i
Sörmland för år 2021.
Gemensam patientnämnd
Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har vi biträtts av revisionen vid Region
Sörmland.

De granskningar som har genomförts under 20 2 1 har varit delårsrapport och årsbokslut, översiktlig
grundläggande granskning 2021 och granskning av patientnämndens bidrag till vårdens
kvalitetsutveckling.
Träffar med KS:s presidium, nämnder och förvaltningar
Revisionsarbetet har förutom ovan redovisade granskningar även omfattat följande:

Träffar med Kommunstyrelsens presidium
Träffar med flera nämnders presidier
Träffar med tjänstemän i flera verksamheter
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll genom information hålla oss
informerade om verksamheten.
Samordnad revision
Vingåkers kommun har genomfört samordnad revision med personunion mellan kommunens revisorer
och lekmannarevision i kommunens bolag.

Enligt aktiebolagslagen (11 kap 6 §) ska lekmannarevisorn efter varje räkenskapsår lämna en
granskningsrapport till bolagsstämman.
De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är:
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kraft AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Nej

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

Ja

1
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-28 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-11. Rapportens innehåll har
sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom

Begränsning i granskningen
Granskningen har, med nedanstående begränsning, utförts enligt god revisionssed
för kommuner i Sverige. Det innebär att den, frånsett nedan beskrivna begränsning,
varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.
En auktoriserad revisor förväntas utföra sin granskning enligt International
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Standards on Auditing (ISA). Vid tillhandahållande av sakkunnigt biträde åt
förtroendevalda revisorer i en kommun skall revisorn följa ISA i tillämpliga
delar. Vid vår granskning har vi inte kunnat inhämta ett skriftligt uttalande från
företagsledningen1 i enlighet med vad som föreskrivs i revisionsstandarden
ISA 580 Skriftliga uttalanden. Vi anser att avsaknaden av uttalande enligt
ovan nämnda revisionsstandard medför en begränsning i granskningen och
att vi måste modifiera våra uttalanden, med andra ord våra bedömningar
beskrivna under granskningsresultat. Vår granskning har i övrigt kunnat
utföras utan några begränsningar.

1

I en kommun motsvaras företagsledningen av den eller de tjänstepersoner som har ett verkställande uppdrag gentemot
styrelsen och bäst känner sakförhållandena vid upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande avvikelse mot LKBR och
god sed noterats:
•

Bidrag avseende skolmiljarden och bidrag för att säkerställa god vård i
äldreomsorgen har redovisats som verksamhetens intäkter i stället för som generella
statsbidrag som de i enlighet med RKR R2 intäkter skall göras. Sammanlagt belopp
uppgår till 5,7 mnkr vilket ej är väsentligt. Förhållandet redovisas i
redovisningsprinciperna och påverkar inte det totala resultatet för 2021.

Avvikelsen ovan handlar endast om en klassificeringsfråga, så bedöms som ej väsentlig
och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande avvikelse mot LKBR och
god sed noterats:

●

Bidrag från Migrationsverket som har erhållits tidigare år samt under 2021 kvarstår i
balansräkningen. Socialnämnden har skuldfört medel som avser ensamkommande
barn samt ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen med
sammanlagt 10,8 mnkr. Under perioden har 4,4 tillförts och 9,9 mnkr resultatförts.
Bidragen ska enligt RKR R 2 intäktsföras när de erhålls. Påpekande om detta har
även gjorts tidigare år.
Det tillkommer även att generalschablonen som utbetalas under 24 månader också
skuldförs. Här lämnas förklaring av hanteringen i redovisningsprinciperna med den
bedömning av regelverket som gällde då bidraget började betalas ut. Det saknas
dock uppgift om under vilka år återstående bidrag har inbetalts. RKR R 2 Intäkter,
som började gälla 2020 bör dock tolkas som att även dessa intäkter ska
resultatföras när de utbetalas. Detta påtalades redan i samband med granskning av
årsredovisning 2020. Utgående belopp uppgår till 0,5 mnkr. Under perioden har 7,3
mnkr tillförts och 14,5 mnkr resultatförts.
Sammanlagt utgående belopp för medlen från Migrationsverket uppgår till 12,3 mnkr
och bedöms som ej väsentligt.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer och
stämmer överens med övriga delar av årsredovisningen.
Noter
Noterna uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Kommunen avviker mot lag och god sed avseende:
•

Det saknas specificerade uppgifter i noterna för den sammanställda redovisningen.

•

Leasing. Kommunen redovisar all leasing som operationell leasing och beskriver
detta i not redovisningsprinciper. Vi har inom ramen av revisionen tagit del av
förteckning avseende koncerninterna hyresavtal. Vi delar inte kommunens
bedömning fullt ut, men den sammanställda redovisningen påverkas inte.
Kommunens tillgångar och skulder kan vara för lågt värderade, men eget kapital
påverkas inte i väsentlig omfattning. Summan av hyreskostnaderna framåt finns
redovisad i not. Praxis håller på att utvecklas. Vi kommer att följa frågan utifrån hur
praxis utvecklas framåt utifrån lagstiftning och god sed.

Bedömning
Vi bedömer att kommunens räkenskaper, förutom de möjliga effekterna av
den begränsning i vår granskning som beskrivs i avsnittet Begränsning i
granskningen ovan, i allt väsentligt är rättvisande.
Våra iakttagelser gällande resultaträkning, balansräkning och noter finns beskrivna ovan
samt har kommunicerats direkt med ansvariga i kommunen.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Uppgifterna avseende koncernen kan utvecklas, t.ex. med de uppgifterna om ränterisker
m.m. som nämns i RKR R15. Kommunen har inga egna lån, men stora
borgensåtaganden i sina bolag inom koncernen.
Vi noterar att man efter den ordinarie balanskravsutredningen redovisar en
öronmärkning.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller enligt LKBR och RKRs rekommendation RKR R14.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendation RKR R14.
Redovisningen kan förbättras genom att prognos redovisas för de projekt som i
praktiken löper över flera år samt att redovisning av de kommunala koncernföretagens
6
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investeringar som kommunfullmäktige tagit ställning redovisas på ett tydligare sätt.
Hänvisning kan lämnas i not till de för investeringsredovisningen mest väsentliga
internredovisningsprinciperna.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen,
driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed, förutom de möjliga
effekterna av den begränsning i vår granskning som beskrivs i avsnittet
Begränsning i granskningen ovan.
Våra iakttagelser gällande förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen finns beskrivna ovan samt har kommunicerats direkt med
ansvariga i kommunen.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.
Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer förutom vad gäller de kommentarer vi har lämnat under avsnittet
noter ovan.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte
är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed, förutom de
möjliga effekterna av den begränsning i vår granskning som beskrivs i
avsnittet Begränsning i granskningen ovan.

Dag som framgår av min elektroniska signatur

___________________________
Fredrik Önnerth
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-1202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-30 17:45:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Fredrik Önnerth

Datum

Fredrik Önnerth
Auktoriserad revisor, PwC
Leveranskanal: E-post
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Granskning av god
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Vingåkers kommun
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Annika Hansson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Två av tre mål bedöms som uppfyllda medan det tredje målet bedöms som delvis
uppfyllt.
Styrelsen lämnar en sammanfattande skrivning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Någon tydlig bedömning av
måluppfyllelse görs dock inte vilket rekommenderas.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-28 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-11.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020 – 2022
innehållande fyra övergripande mål. Det framgår för det finansiella målet att det gäller
för planperioden 2020 – 2022. Övriga mål är inte tidsatta utan beslutas årligen.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021 och även gäller för planperioden
2020 - 2022. Målet gäller kommunen. Av årsredovisningen framgår att målet är uppfyllt
både för 2021 och förväntas uppnås under planperioden.
Finansiella mål

Utfall 2021

Måluppfyllelse

Kommunens resultat ska
uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och
generellastatsbidrag under
planperioden (2020-2022)

Resultatet för 2021 uppgick
till 3,87%. För planperioden
beräknas genomsnittet bli
2,08%. Detta är beräknat
utifrån utfall 2020 och 2021
samt budget för 2022.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Målen är formulerade som tre
prioriterade områden. Av den framgår att 2 av 3 verksamhetsmål är uppfyllda samt att 1
av 3 mål delvis är uppfyllda.
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Verksamhetsmål

Utfall 2021

Måluppfyllelse

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

Övergripande analys: 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
anses vara helt uppfyllt.
Redovisning lämnas för olika
delar med vissa nyckeltal och
verksamhet.

Målet anses som delvis
uppfyllt.

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

Stickprov har tagits för 10
tjänsteutlåtanden för
styrelsen och nämnderna.
Mallen som visar
genomförande i förhållande
till hållbarhetsmålen har
använts i 4 – 10 ärenden och
redovisning har då lämnats
för hur beslutet bidrar till
varierat antal mål.
Granskning har även skett av
att besluten följer förslagen.
Redovisning lämnas för
exempel per styrelse/nämnd
på motiveringar för hur de
politiska besluten påverkar
målen.

Målet bedöms som uppfyllt.

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

Redovisning lämnas för olika
åtgärder som har vidtagits.
Resultatet bedöms som
mycket gott.

Målet bedöms som uppfyllt.

Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Två av målen bedöms som uppfyllda och det tredje bedöms som delvis uppfyllt.
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Styrelsen lämnar en sammanfattande skrivning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Någon tydlig bedömning av
måluppfyllelse görs dock inte vilket rekommenderas.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiellt mål

Ja
Målet uppnås både för 2021
och beräknas uppnås för
planperioden

Verksamhetsmål

Ja
Två av tre mål uppfylls och det
är positiv utveckling även för
det tredje målet även om det
bedöms som delvis uppfyllt.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att
-

Den sammanfattande bedömningen utvecklas så att det blir tydligt i vilken grad
målen uppnås sammanfattningsvis.

2022-03-21

Annika Hansson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-1202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Sammanfattning

319

Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde

KS

Ändamålsenlighet

Gul

Gul

Röd

Grön

Röd

Gul

Ej tillämplig

Grön

Röd

Röd

Grön

Röd

Grön

Ej tillämplig

Gul

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Ej tillämplig

Ekonomiskt
tillfredsställande
Intern kontroll

BUN
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Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna:
Kommunstyrelsen
•
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
•
Tillse att uppföljning av internkontrollplan sker enligt enligt Riktlinjer för intern kontroll.
•
En övergripande notering är att nämnderna och styrelsen inte genomför uppföljning av ekonomi och verksamhet på
samma sätt. Vissa nämnder har antagit dokument vid namn tertialrapport och delårsrapport medan andra nämnder
antagit verksamhetsberättelse i augusti. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt
samordna nämndernas uppföljning så att de följer samma struktur.
Barn- och utbildningsnämnden
•
Tillse att uppföljning av resultatmål/nämndmål sker strukturerat och i enlighet med beslutad nämndplan.
•
Tillse att åtgärder vidtas vid indikationer om ekonomiskt underskott samt bristande verksamhetsmässig
måluppfyllelse.
•
Tillse att internkontrollplan omfattar samtliga kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av
kommunstyrelsen.
•
Tillse att åtgärder vidtas då uppföljning av internkontrollplan visar att avvikelser förekommit.
Socialnämnden
•
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
•
Tillse att internkontrollplan omfattar samtliga kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av
kommunstyrelsen.
•
Tillse att uppföljning av internkontrollplan sker enligt enligt Riktlinjer för intern kontroll samt att uppföljningen tydligt
redogör för resultatet av genomförda kontroller.
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Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna:
Samhällsbyggnadsnämnden
•
Tillse att det i nämndplanen är tydligt hur nämndmål ska mätas genom att inkludera indikatorer och aktiviteter som
ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen.
•
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
•
Besluta om uppföljning av internkontrollplan i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll (ingen uppföljning av
internkontroll 2021 har behandlat av nämnden i samband med verksamhetsberättelse 2021).
Kultur- och fritidsnämnden
•
Vidta åtgärder vid indikationer på att årets budget kan komma att överskridas.
•
Tillse att målstyrningen stärks genom att i nämndplanen ange samtliga nämndmål som ska följas upp (5 mål har
fastställts men 13 följs upp i månadsrapporter och verksamhetsberättelse).
•
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
•
Tillse att internkontrollplan omfattar samtliga kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av
kommunstyrelsen.
Viadidaktnämnden
•
Tillse att det i nämndplanen är tydligt hur nämndmål ska mätas genom att inkludera indikatorer och aktiviteter som
ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen.
•
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
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Inledning

323

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.
4.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin
Intern kontroll (ej valnämnden)

Nr 1 och 4 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att
bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
mål och budget 2021.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021.
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Kommunstyrelsen
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Sammanfattning: Kommunstyrelsen
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande

Grön

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Gul

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d

Kommentar

Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.
Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: +112 tkr
Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
●
●
●

Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
Tillse att uppföljning av internkontrollplan sker enligt enligt Riktlinjer för intern kontroll.
En övergripande notering är att nämnderna och styrelsen inte genomför uppföljning av ekonomi och verksamhet
på samma sätt. Vissa nämnder har antagit dokument vid namn tertialrapport och delårsrapport medan andra
nämnder antagit verksamhetsberättelse i augusti. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att inom ramen för sin
uppsiktsplikt samordna nämndernas uppföljning så att de följer samma struktur.
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Granskningsiakttagelser Kommunstyrelsen: Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Kommunstyrelsen har antagit nämndplan för 2021
och planperiod 2022-2023 2021-01-25 §11

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Inkluderad i nämndplan för 2021 är driftbudget
2021 och flerårsplan 2022-2023.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för styrelsens
verksamhet?

Grön

I kommunstyrelsens nämndplan återges
kommunfullmäktiges övergripande mål för
perioden 2019-2022. Kommunstyrelsen anges
bidra till målen på olika sätt.

b) Finns mål formulerade för styrelsens
ekonomi?

Grön

Utöver antagen budget för kommunstyrelsen finns
ett finansiellt mål formulerat: Kommunens resultat
ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag under planperioden
(2020-2022).

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Röd

För varje respektive fullmäktigemål ges en kort
beskrivning av uppföljningen. Exempelvis anges
för mål nr 2 “Systematisk och kontinuerlig
uppföljning av kvalitetsindikatorer samt analys…”
Det framgår dock inte i nämndplanen vilka dessa
indikatorer är.
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Granskningsiakttagelser Kommunstyrelsen: Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
a) Har styrelsen upprättat
direktiv/ instruktion för
rapportering till styrelsen?

Grön

Ev. noteringar
Av Styrmodell för Vingåkers kommun (beslutad av KF 2015-06-15
§ 58) framgår att förvaltningen ska rapportera
månadsuppföljningar till nämnden. Nämnden ska upprätta
verksamhetsberättelser i samband med delårsrapport och
årsredovisning. I verksamhetsberättelser ska uppföljning ske av
nämndplanen inkl avstämning mot mål, prestationer, kvalitet och
erhållna ekonomiska resurser.
Enligt Styrmodellen ska nämndplanen omfatta planering för
uppföljning och utvärdering av verksamheten. I kommunstyrelsens
nämndplan anges att uppföljning kring ekonomin sker i samband
med delårsrapport och årsredovisning. Det framgår också när
resultatmålen i nämndplanen ska följas upp.

b) Fokuserar rapportering på
måluppfyllelse och resultat?

Gul

I kommunstyrelsens månadsrapporter ges rapportering av
ekonomiskt resultat.
I månadsrapport per augusti ges en utvärdering av ekonomisk
ställning inkl prognos för helåret. Ingen uppföljning eller prognos
ges av styrelsens arbete med fullmäktiges verksamhetsmål.
Kommunstyrelsen fastställer ingen egen verksamhetsberättelse i
samband med delårsbokslut per augusti, vilket vi uppfattar ska
ske enligt Styrmodellen.
I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 ges bedömning
av kommunfullmäktiges övergripande mål samt analys av
resultatet.

c) Vidtar styrelsen tydliga
åtgärder för att nå mål för
verksamheten?
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Ej tillämplig - Det sker ingen uppföljning av kommunstyrelsens
arbete med fullmäktiges mål under året. I kommunens
övergripande delårsrapport per augusti 2021 prognostiseras inget
mål att inte kunna uppnås för året, varför vi inte bedömer att
kommunstyrelsen haft anledning att vidta några åtgärder.
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Granskningsiakttagelser Kommunstyrelsen: Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå
mål för ekonomin?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Styrmodellen ska nämnden ta initiativ till
åtgärder då ett budgetöverskridande befaras.
Vid månadsrapport per augusti prognostiseras ett
negativt helårsresultat för KS. I rapporten anges att
förvaltningen arbetar med åtgärder för att klara de
ekonomiska ramarna. En del poster anges ännu
inte vara nyttjade och som kan användas för att
möta en del av det prognostiserade underskottet.

5. Måluppfyllelse

a) Når styrelsen uppsatta mål för
verksamheten?

Gul

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?
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I verksamhetsberättelse 2021 bedöms samtliga mål
som gula.
I verksamhetsberättelse 2021 redovisar
kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget
om 112 tkr.
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Granskningsiakttagelser kommunstyrelsen: Tilläggstjänst
Intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

Bedömning
Gul

a) Har riskanalys utförts i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för intern kontroll (beslutade av KS
2019-11-14 § 224) ska kommunstyrelsen upprätta
en övergripande kontrollplan med riskanalys där
kontroller som ska ingå i alla nämnders
kontrollplaner identifieras. Nämnderna ska upprätta
en internkontrollplan med riskanalys i december
varje år. Det framgår inte av riktlinjerna hur
riskanalysen ska genomföras.
I kommunstyrelsens internkontrollplan beskrivs
metoden för riskbedömning, men det framgår inte
tydligt att planen baseras på en genomförd
riskanalys.

7. Plan för intern
kontroll

b) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

Röd

Vi har på förfrågan inte fått del av någon
dokumenterad riskanalys för framtagande av
styrelsens internkontrollplan.

a) Har plan upprättats i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

Röd

Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna
upprätta en internkontrollplan i december varje år.
Vi uppfattar att detta även omfattar
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om
internkontrollplanen i januari 2021, vilket är senare
än enligt riktlinjerna.

b) Har styrelsen antagit plan för innevarande
år?

Grön

Internkontrollplan för 2021 är inkluderad i
kommunstyrelsens nämndplan 2021 som antogs
2021-01-25 §11.
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Granskningsiakttagelser kommunstyrelsen: Tilläggstjänst
Intern kontroll
Revisionsfrågor
7. Plan för intern
kontroll

Bedömning
c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den
förekommande risker av olika slag?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska den interna
kontrollen utformas för att uppnå hög kvalitet i
kommunens verksamheter samt att:
• lagar och kommunens styrdokument följs
• identifiera, bedöma och förebygga risker som kan
skada kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt,
• vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet
med att uppnå de gemensamma målen.
Kommunstyrelsens internkontrollplan omfattar
kontrollmoment som vi bedömer syftar till att uppnå
det som anges i riktlinjerna, exempelvis följsamhet
till lagar och styrdokument.

8. Rapportering

a) Har styrelsen upprättat direktiv för
rapportering till styrelsen?

Grön

Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska
kommunstyrelsen med utgångspunkt från
nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade resultat för intern
kontroll.
I kommunstyrelsens nämndplan anges att
återrapportering ska enligt de Riktlinjerna för intern
kontroll samt att återrapportering av resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen ska ske i
samband med verksamhetsberättelse till
delårsrapport och årsredovisning.
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Granskningsiakttagelser kommunstyrelsen: Tilläggstjänst
Intern kontroll
Revisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning
b) Sker rapportering till
styrelsen enligt direktiv?

Röd

Ev. noteringar
Kommunstyrelsens ställs ingen uppföljning av
internkontrollplanen varken i månadsrapport per augusti eller i
enskilt ärende till styrelsen i samband med beslut om
månadsrapporten. Uppföljning sker således inte i enlighet med
riktlinjerna samt angivelse i kommunstyrelsens nämndplan.
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 omfattar ingen
uppföljning av internkontroll 2021. Någon separat uppföljning har
heller inte behandlats av styrelsen.

c) Fokuserar rapportering på
resultat och analys?

Ej tillämplig

Ej tillämplig - Någon uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan har inte behandlats av styrelsen vid
granskningens genomförande.

d) Vidtar styrelsen vid behov
åtgärder utifrån lämnad
rapportering?

Ej tillämplig

Ej tillämplig - Någon uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan har inte behandlats av styrelsen vid
granskningens genomförande.

e) Sker rapportering till
styrelse/fullmäktige i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Röd

Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll.
Utkast på kommunens årsredovisning 2021 (ej beslutad vid
tillfället för granskningen) omfattar en uppföljande om årets
internkontroll. Av texten framgår att “den interna kontrollen var
omfattande och väl fokuserad på de risker som finns i de olika
verksamheterna.” Vi bedömer att denna uppföljning inte utgör en
utvärdering av resultatet i enlighet med riktlinjerna. Enligt uppgift
från kommunföreträdare ska kommunstyrelsen inte behandla
någon samlad uppföljning utöver årsredovisningen.
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Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanfattning: Barn- och utbildningsnämnden
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Röd

Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: - 2 616 tkr

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●
●
●
●

Tillse att uppföljning av resultatmål/nämndmål sker strukturerat och i enlighet med beslutad nämndplan.
Tillse att åtgärder vidtas vid indikationer om ekonomiskt underskott samt bristande verksamhetsmässig
måluppfyllelse.
Tillse att internkontrollplan omfattar samtliga kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av
kommunstyrelsen.
Tillse att åtgärder vidtas då uppföljning av internkontrollplan visar att avvikelser förekommit.
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Granskningsiakttagelser Barn- och utbildningsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en
nämndplan för 2021 och flerårsplan 2022-2023,
vid sammanträdet 2020-12-16 §100

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Barn och utbildningsnämnden har antagit en
detaljbudget 2021 vid sammanträdet 2021-02-10
§ 15.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

I nämndplanen anges två prioriterade områden
med ett tillhörande resultatmål vardera.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Grön

Antagen budget betraktas som mål för ekonomi.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Gul
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Granskningsiakttagelser Barn- och utbildningsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
a) Har nämnden upprättat
direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Gul

Ev. noteringar
Av Styrmodell för Vingåkers kommun framgår att förvaltningen ska
rapportera månadsuppföljningar till nämnden. Nämnden ska upprätta
verksamhetsberättelser i samband med delårsrapport och
årsredovisning. I verksamhetsberättelser ska uppföljning ske av
nämndplanen inkl avstämning mot mål, prestationer, kvalitet och
erhållna ekonomiska resurser.
Enligt Styrmodellen ska nämndplanen omfatta planering för uppföljning
och utvärdering av verksamheten. I barn- och utbildningsnämndens
nämndplan anges när uppföljning ska ske kring nämndens visioner. Det
framgår inte med vilken frekvens ekonomi eller resultatmålen i
nämndplanen ska följas upp. Vi bedömer att nämnden endast delvis
har fastställt direktiv för rapportering till nämnden.

b) Fokuserar rapportering
på måluppfyllelse och
resultat?

Grön

Tertialrapport 1 2021-05-19 § 46 omfattar måluppföljning och
bedömning för verksamhetsmål och ekonomisk analys.
Månadsrapport augusti omfattar uppföljning av kommunfullmäktiges
övergripande ekonomiska mål, men inte av fastställda resultatmål.
Utvärdering ges av ekonomisk ställning för nämndens verksamheter.
Verksamhetsberättelse 2021 omfattar ekonomisk redovisning samt
måluppföljning inklusive bedömning av måluppfyllelse resultat för
indikatorer och analys av resultatet.
Vi noterar att måluppföljningen vid samtliga rapporteringstillfällen
omfattar fler nämndmål samt uppföljning flera av kommunfullmäktiges
övergripande mål vilka inte fastställts i nämndplanen.

c) Vidtar nämnden tydliga
åtgärder för att nå mål för
verksamheten?
Vingåkers kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
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Vid tertialrapport 1 bedöms ett resultatmål som ej uppnått, det anges
inte att några åtgärder vidtagits med anledning av detta.
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Granskningsiakttagelser Barn- och utbildningsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
d) Vidtar nämnden tydliga
åtgärder för att nå mål för
ekonomin?

Röd

Ev. noteringar
Enligt styrmodellen ska nämnden ta initiativ till åtgärder då ett
budgetöverskridande befaras.
Vid tertialrapport T1 prognostiserar nämnden ett underskott för helåret
på ca 7,6 mnkr. Åtgärder anges inte kunna genomföras förrän till
hösten. Vid delårsrapport per augusti är prognosen ett underskott på 6
mnkr.
Kommunfullmäktige har tidigare gett samtliga nämnder i uppdrag att
presentera åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens
slut. Vi kan inte se att åtgärder har genomförts för att förbättra den
negativa avvikelsen mot budget

5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta
mål för verksamheten?

Gul

I verksamhetsberättelse 2021 bedöms de två resultatmål som
fastställts i nämndplanen som delvis uppnådda.

b) Når nämnden uppsatta
mål för ekonomin?

Röd

I verksamhetsberättelse 2021 redovisar nämnden en negativ avvikelse
mot budget om 2 616 tkr.
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Granskningsiakttagelser Barn- och utbildningsnämnden:
Tilläggstjänst Intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

Bedömning
a) Har riskanalys utförts i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna upprätta en
internkontrollplan med riskanalys i december varje år. Det framgår
inte av riktlinjerna hur riskanalysen ska genomföras.
I nämndplan 2021 anges att kontrollpunkter för internkontrollplan
2021 är framtagna genom en riskanalys i verksamhetsledningen
inför 2020. Samma kontrollpunkter behålls även för 2021.

b) Finns en dokumenterad
riskanalys för intern kontroll?

7. Plan för intern
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Grön

Vi har tagit del av ett utdrag från genomförd riskanalys och kan
verifiera att den är dokumenterad. Detta fick vi dock inte del av
förrän vid sakavstämning av rapporten.

Gul

Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna upprätta en
internkontrollplan i december varje år. Kontrollerna i den
övergripande internkontrollplanen ska ingå i nämndernas
kontrollplan. Nämnderna ska genomföra sina kontroller och
dokumentera dem enligt den av kommunstyrelsen framtagna
mallen.
Nämndens internkontrollplan ingår i nämndplanen för 2021 vilken
behandlades av nämnden i december 2020. Planen omfattar ett av
de övergripande kontrollmomenten och den är dokumenterad i den
av KS framtagna mallen.

b) Har nämnden antagit plan för
innevarande år?

Grön

Internkontrollplan för 2021 är inkluderad i nämndplan för 2021 som
antogs vid sammanträdet 2020-12-16 §100

c) Är planen heltäckande, dvs.
omfattar den förekommande risker
av olika slag?

Grön

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan omfattar
kontrollmoment som vi bedömer syftar till att uppnå det som anges i
riktlinjerna, exempelvis tillförlitlig finansiell rapportering och
följsamhet till lagar och styrdokument.
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Granskningsiakttagelser Barn- och utbildningsnämnden:
Tilläggstjänst Intern kontroll
Revisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning

a) Har nämnden upprättat
direktiv för rapportering till
nämnden?

Grön

Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna i samband med
verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. I nämndens
internkontrollplan anges även när kontrollmomenten ska redovisas.

b) Sker rapportering till
nämnden enligt direktiv?

Grön

Uppföljning av internkontrollplan 2021 sker i nämndens tertialrapport 1
samt 2021-09-22 § 64. Verksamhetsberättelse 2021 omfattar
beskrivning av årets arbete med intern kontroll men saknar en samlad
uppföljning. Vid sammanträdet 2022-02-23 §13 godkänner nämnden
uppföljningen av internkontrollen 2021.

c) Fokuserar rapportering på
resultat och analys?

Grön

Genomförda uppföljningar omfattar redogörelse av status för uppdrag
(pågående/streck) och aktiviteter. Kommentarer ges till respektive
uppföljt moment där genomförd kontroll och resultat av denna beskrivs.
För de moment som ska följas upp av ekonomiavdelningen ges ingen
uppföljning.

d) Vidtar nämnden vid behov
åtgärder utifrån lämnad
rapportering?

Röd

Av genomförd uppföljning framgår av kommentarer att flera avvikelser
har påträffats. Exempelvis har dokumentation och utvärdering av
insatta åtgärder inte skett på samtliga kontrollerade skolor. Det framgår
inte att några tydliga åtgärder har vidtagits för att åtgärda avvikelserna.

e) Sker rapportering till
styrelse/fullmäktige i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Grön

Enligt riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll.
Kommunstyrelsen behandlade samlad uppföljning av internkontroll
kommunens årsredovisning 2021 rapportering bedöms således ha
skett enligt direktiv.
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Socialnämnden

340

Sammanfattning: Socialnämnden
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Röd

Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Röd

Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: - 3 727 tkr

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●
●
●

Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
Tillse att internkontrollplan omfattar samtliga kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av
kommunstyrelsen.
Tillse att uppföljning av internkontrollplan sker enligt enligt Riktlinjer för intern kontroll samt att uppföljningen
tydligt redogör för resultatet av genomförda kontroller.
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Granskningsiakttagelser Socialnämnden: Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Socialnämnden har antagit en nämndplan för
2021-2023 vid sammanträdet 2020-12-14 §154

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Socialnämnden har antagit en detaljbudget 2021
vid sammanträdet 2021-12-14 §153.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för styrelsens
verksamhet?

Grön

I nämndplanen har fastställts totalt 16 resultatmål.

b) Finns mål formulerade för styrelsens
ekonomi?

Grön

Utöver fastställd budget är fem resultatmål
kopplade till ekonomin formulerade i nämndplan.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

För majoriteten av resultatmål anges tillhörande
kvalitetsindikatorer samt målvärde. För flertalet av
resultatmålen finns även utfall för tidigare år.

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Grön

Av Styrmodell för Vingåkers kommun framgår att
förvaltningen ska rapportera månadsuppföljningar
till nämnden. Nämnden ska upprätta
verksamhetsberättelser i samband med
delårsrapport och årsredovisning. I
verksamhetsberättelser ska uppföljning ske av
nämndplanen inkl avstämning mot mål,
prestationer, kvalitet och erhållna ekonomiska
resurser.

4. Rapportering och
åtgärder

Enligt styrmodellen ska nämndplanen omfatta
planering för uppföljning och utvärdering av
verksamheten. I socialnämndens nämndplan
anges att återrapportering och uppföljning främst
sker genom månadsrapporter,
tertial/delårsbokslut, bokslut och
verksamhetsberättelse samt att nämndplanen
revideras årligen.
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Granskningsiakttagelser Socialnämnden: Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
b) Fokuserar rapportering på
måluppfyllelse och resultat?

Gul

Ev. noteringar
Månadsrapporter antas av nämnden i jan, feb, mars, april, maj,
juni/juli, aug, sep, okt och nov. Månadsrapporterna omfattar
utvärdering av ekonomisk ställning. I månadsrapport augusti
sker uppföljning av verksamhetens resultatmål. Vi noterar att
ingen delårsrapport/verksamhetsberättelse per augusti har
behandlats av nämnden, men uppfattar att månadsrapport per
augusti motsvarar detta.
Verksamhetsberättelse 2021 omfattar uppföljning och
bedömning av verksamhetsmål och ekonomiska mål. Vi noterar
att måluppföljningen i såväl månadsrapport augusti som i
verksamhetsberättelsen även omfattar fullmäktiges övergripande
mål, vilka inte anges i nämndplanen.

c) Vidtar styrelsen tydliga
åtgärder för att nå mål för
verksamheten?

Grön

d) Vidtar styrelsen tydliga
åtgärder för att nå mål för
ekonomin?

Gul

I månadsrapport augusti har flera mål bedömts som röda. Den
bristande måluppfyllelen anges i flera fall bero på effekter av
pandemin, exempelvis rekommendationer om att inte genomföra
fritidsaktiviteter, inställd utbildning samt hård arbetsbelastning för
personalen. Vi bedömer att tillräckliga åtgärder har vidtagits
givet situationen som är svår för nämnden att kontrollera.
Enligt styrmodellen ska nämnden ta initiativ till åtgärder då ett
budgetöverskridande befaras.
Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse i samtliga
månadsrapporter, åtgärder för att nå budget redovisas inte. I
månadsrapport augusti återges uppföljning för de 5 resultatmål
som är kopplat till ekonomi. En analys kring utfallet ges men inte
vilka åtgärder som vidtas för att uppnå resultatmålet.
Vid sakavstämning av rapporten anges att nämnden de senaste
åren vidtagit åtgärder motsvarande 35 mnkr för att sänka sina
kostnader. Vi bedömer dock att förtydligande av vilka åtgärder
som har vidtagits bör ske i rapporteringen till nämnden.
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Granskningsiakttagelser Socialnämnden: Bastjänst
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Bedömning

Ev. noteringar

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Röd

I verksamhetsberättelse 2021 bedöms 3 mål som
röda, 5 som gröna och 6 som gula. 2 mål har
bedömts med ett streck, det framgår inte vad det
betyder. Totalt bedöms 5/16 = 31 % som gröna.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Röd

I verksamhetsberättelse 2021 redovisar nämnden
en negativ budgetavvikelse om 3 727 tkr för året.
1 av de fem ekonomiska resultatmålen bedöms
som grön, tre bedöms som gula och 1 bedöms
som röd.
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Granskningsiakttagelser Socialnämnden: Tilläggstjänst
Intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

Bedömning
Grön

a) Har riskanalys utförts i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna
upprätta en internkontrollplan med riskanalys i
december varje år. Det framgår inte av riktlinjerna
hur riskanalysen ska genomföras.
I nämndens internkontrollplan anges riskfaktor för
de utvalda kontrollerna samt en matris för
riskbedömning. Vi uppfattar därmed att en
riskanalys har genomförts.

7. Plan för intern
kontroll

b) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

Röd

Vi har på förfrågan inte fått del av någon
dokumenterad riskanalys för framtagande av
nämndens internkontrollplan.

a) Har plan upprättats i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

Röd

Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna
upprätta en internkontrollplan i december varje år.
Kontrollerna i den övergripande internkontrollplanen
ska ingå i nämndernas kontrollplan. Nämnderna ska
genomföra sina kontroller och dokumentera dem
enligt den av kommunstyrelsen framtagna mallen.
Nämndens internkontrollplan ingår i nämndplanen
för 2021 vilken beslutades av nämnden i januari
2021. Vi noterar att detta är senare än vad som
anges i Riktlinjerna. Planen omfattar inte de
övergripande kontrollmomenten och den är inte
dokumenterad i den av KS framtagna mallen.
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Granskningsiakttagelser Socialnämnden: Tilläggstjänst
Intern kontroll
Revisionsfrågor
7. Plan för intern
kontroll

8. Rapportering

Bedömning

Ev. noteringar

b) Har nämnden antagit plan för
innevarande år?

Grön

Nämndens internkontrollplan för 2021 är inkluderad i
nämndplan för 2021 som antogs 2021-01-25 §11.

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar
den förekommande risker av olika slag?

Grön

Internkontrollplanen omfattar kontrollmoment som vi
bedömer syftar till att uppnå det som anges i
riktlinjerna, exempelvis tillförlitlig finansiell rapportering
och följsamhet till lagar och styrdokument.

a) Har nämnden upprättat direktiv för
rapportering till nämnden?

Grön

Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna i
samband med verksamhetsberättelse till delårsrapport
och årsredovisning rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen.
I internkontrollplanen anges när kontrollmomenten ska
redovisas till socialnämnden.

b) Sker rapportering till nämnden enligt
direktiv?

Gul

Månadsrapport per augusti omfattar ingen uppföljning
av nämndens internkontrollplan. I månadsrapporten
anges att rapportering av internkontroll görs löpande i
månadsrapporter och i separata ärenden till
kommunstyrelsen och revisorerna. Vi har däremot inte
funnit att någon uppföljning skett av
internkontrollplanen i 2021 års månadsrapporter eller
som separata ärenden till nämnden.
I nämndens verksamhetsberättelse 2021 återges
samtliga internkontrollområden som har redovisats för
Socialnämnden 2021. En separat uppföljningsrapport
ges även som enbart omfattar enbart de
kommunövergripande kontrollmomenten vilka inte
ingår i nämndens internkontrollplan.
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Granskningsiakttagelser Socialnämnden: Tilläggstjänst
Intern kontroll
Revisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning
c) Fokuserar rapportering på resultat och
analys?

Uppföljningen i verksamhetsberättelsen omfattar en
rapport för respektive kontroll där det anges om
kontrollen utförts eller ej. Det ges ingen beskrivning
av resultatet eller bedömning av utförda kontroller.

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån
lämnad rapportering?

Ej tillämplig

Av uppföljningen av internkontrollen i
verksamhetsberättelsen framgår inte resultaten av
utförda kontroller. Vi kan därför inte bedöma
huruvida åtgärder har krävts eller inte.

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i
enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grön

Enligt riktlinjer för intern kontroll ska
kommunstyrelsen med utgångspunkt från
nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade resultat för intern
kontroll. Kommunstyrelsen behandlade samlad
uppföljning av internkontroll kommunens
årsredovisning 2021 rapportering bedöms således
ha skett enligt direktiv.
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Samhällsbyggnadsnämnden

348

Sammanfattning: Samhällsbyggnadsnämnden
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Grön

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Grön

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: +202 tkr

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Gul

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●
●
●

Tillse att det i nämndplanen är tydligt hur nämndmål ska mätas genom att inkludera indikatorer och aktiviteter
som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen.
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
Besluta om uppföljning av internkontrollplan i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll (ingen uppföljning av
internkontroll 2021 har behandlat av nämnden i samband med verksamhetsberättelse 2021).
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Granskningsiakttagelser Samhällsbyggnadsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit
nämndplan 2021 vid sammanträdet 2020-12-01
§76

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Detaljbudget 2021 finns inkluderad i
nämndplanen. 2021-02-09 §8 antog nämnden en
revidering av detaljbudget 2021.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för styrelsens
verksamhet?

Grön

I nämndplanen har totalt åtta nämndmål fastställts
för tre av fullmäktiges övergripande mål.

b) Finns mål formulerade för styrelsens
ekonomi?

Grön

Antagen budget betraktas som mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Röd

Flera av nämndmålen uppfattas som visioner
snarare än mål. Exempelvis målet Hanteringen av
bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker
och kostnadseffektiv.
I nämndplanen anges att nämndmålen följs upp
med hjälp av indikatorer och aktiviteter. Det
framgår dock inte vilka dessa indikatorer och
aktiviteter är och målen bedöms därför inte som
mätbara.
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Granskningsiakttagelser Samhällsbyggnadsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
a) Har styrelsen upprättat direktiv/
instruktion för rapportering till
nämnden?

Grön

Ev. noteringar
Av Styrmodell för Vingåkers kommun framgår att
förvaltningen ska rapportera månadsuppföljningar till
nämnden. Nämnden ska upprätta verksamhetsberättelser i
samband med delårsrapport och årsredovisning. I
verksamhetsberättelser ska uppföljning ske av nämndplanen
inkl avstämning mot mål, prestationer, kvalitet och erhållna
ekonomiska resurser.
Nämndplanen ska omfatta planering för uppföljning och
utvärdering av verksamheten. I samhällsbyggnadsnämndens
nämndplan anges att återrapportering och uppföljning sker
inom ramen för verksamhetsberättelser, delårsrapporter och
årsredovisningar. Det anges även när ekonomisk
rapportering ska ske.

b) Fokuserar rapportering på
måluppfyllelse och resultat?

Grön

Ekonomisk uppföljning behandlas i nämnden i mars, juni,
oktober och november. Verksamhetsberättelse delår 2021
och verksamhetsberättelse 2021 omfattar uppföljning och
bedömning av nämndmål och fullmäktiges övergripande mål.

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder
för att nå mål för verksamheten?

Grön

I delårsrapporten beskrivs åtgärder och vilka aktiviteter som
genomförts för vissa nämndmål som vid bedöms som delvis
uppfyllda.

4. Rapportering och
åtgärder

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder
för att nå mål för ekonomin?

Grön

Vid sammanträdet 2021-05-18 §38 beslutar nämnden om en
åtgärdsplan för ekonomi i balans för 2022.

5. Måluppfyllelse

a) Når styrelsen uppsatta mål för
verksamheten?

Grön

Av verksamhetsberättelsen 2021 framgår sju av åtta
nämndmål bedöms som gröna och ett som gult.

b) Når styrelsen uppsatta mål för
ekonomin?

Grön

Enligt nämndens verksamhetsberättelse redovisas en positiv
avvikelse mot budget om 202 tkr.
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Granskningsiakttagelser Samhällsbyggnadsnämnden:
Tilläggstjänst Intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

Bedömning
a) Har riskanalys utförts i
enlighet med fullmäktiges
direktiv?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna upprätta en
internkontrollplan med riskanalys i december varje år. Det framgår
inte av riktlinjerna hur riskanalysen ska genomföras.
I nämndens internkontrollplan anges riskfaktor för de utvalda
kontrollerna samt en matris för riskbedömning. Vi uppfattar därmed
att en riskanalys har genomförts

7. Plan för intern
kontroll

b) Finns en dokumenterad
riskanalys för intern kontroll?

Röd

Vi har på förfrågan inte fått del av någon dokumenterad riskanalys för
framtagande av nämndens internkontrollplan.

a) Har plan upprättats i
enlighet med fullmäktiges
direktiv?

Gul

Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna upprätta en
internkontrollplan i december varje år. Kontrollerna i den övergripande
internkontrollplanen ska ingå i nämndernas kontrollplan. Nämnderna
ska genomföra sina kontroller och dokumentera dem enligt den av
kommunstyrelsen framtagna mallen.
Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan beslutades av
nämnden 2021-05-18 §37. I tjänsteutlåtande anges att nämnden inte
kunnat besluta om planen i tid eftersom kommunstyrelsen inte antog
den övergripande internkontrollplanen förrän i januari 2021. Planen
omfattar de övergripande kontrollmomenten och den är
dokumenterad i den av KS framtagna mallen.

b) Har nämnden antagit plan
för innevarande år?

Grön

Nämnden beslutade om internkontrollplan 2021 2021-05-18 §37.

c) Är planen heltäckande,
dvs. omfattar den
förekommande risker av
olika slag?

Grön

Nämndens internkontrollplan omfattar kontrollmoment som vi
bedömer syftar till att uppnå det som anges i riktlinjerna, exempelvis
tillförlitlig finansiell rapportering och följsamhet till lagar och
styrdokument.
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Granskningsiakttagelser Samhällsbyggnadsnämnden:
Tilläggstjänst Intern kontroll
Revisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning
a) Har nämnden upprättat
direktiv för rapportering till
nämnden?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna i samband med
verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.
I nämndplanen anges att återrapportering av internkontroll ska enligt
reglementet för internkontroll.

b) Sker rapportering till
nämnden enligt direktiv?

Gul

2021-09-13 § 77 godkänner nämnden internkontroll delår 2021 som
omfattar uppföljning av internkontrollplanen. Verksamhetsberättelse
2021 omfattar inte någon uppföljning av intern kontroll. Vid
granskningstillfället har inte heller någon separat uppföljning av
internkontrollplanen behandlats av nämnden. Vi bedömer därmed att
uppföljning delvis skett i enlighet med direktiv.

c) Fokuserar rapportering på
resultat och analys?

Gul

Återrapporteringen av internkontroll per delår omfattar beskrivning av
utförda kontroller för samtliga kontrollmomenten. För enstaka
kontrollmoment framgår inte vad resultatet varit utan endast att
kontrollen genomförts. Rapporteringen bedöms kunna förbättras
genom mer detaljerad beskrivning av resultat (exempelvis antal
stickprov) samt analys av resultatet.

d) Vidtar nämnden vid behov
åtgärder utifrån lämnad
rapportering?

Ej tillämplig

e) Sker rapportering till
styrelse/fullmäktige i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Grön

Vingåkers kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
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Vid återrapporteringen av internkontroll per delår framgår inte att några
kontroller haft avvikelser. Åtgärder bedöms därmed ej krävas.

Enligt riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll.
Kommunstyrelsen behandlade samlad uppföljning av internkontroll
kommunens årsredovisning 2021 rapportering bedöms således ha
skett enligt direktiv.
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Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanfattning: Kultur- och fritidsnämnden
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Röd

Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Röd

Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: - 693 tkr

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●
●
●
●

Vidta åtgärder vid indikationer på att årets budget kan komma att överskridas.
Tillse att målstyrningen stärks genom att i nämndplanen ange samtliga nämndmål som ska följas upp (5 mål har
fastställts men 13 följs upp i månadsrapporter och verksamhetsberättelse).
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
Tillse att internkontrollplan omfattar samtliga kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av
kommunstyrelsen.
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Granskningsiakttagelser Kultur- och fritidsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

2020-12-03 § 64 fastställer nämnden nämndplan
2021.

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Nämndplan 2021 omfattar ekonomiska
förutsättningar med ramar för nämnden 2021.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

I nämndplan 2021 har 5 resultatmål fastställts
utifrån kommunfullmäktiges mål.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Grön

Ekonomiska förutsättningar angivna i nämndplan
2021 betraktas som mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

För målen i nämndplanen anges indikatorer samt
målvärde för 2021. Samtliga bedöms som
mätbara. Vi noterar att det saknas
ursprungsvärde/utgångsläge för majoriteten av
målen, att ange detta skulle bidra till ökad
mätbarhet.
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Granskningsiakttagelser Kultur- och fritidsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
a) Har nämnden upprättat direktiv/
instruktion för rapportering till
nämnden?

Grön

Ev. noteringar
Av Styrmodell för Vingåkers kommun framgår att förvaltningen
ska rapportera månadsuppföljningar till nämnden. Nämnden
ska upprätta verksamhetsberättelser i samband med
delårsrapport och årsredovisning. I verksamhetsberättelser
ska uppföljning ske av nämndplanen inkl avstämning mot mål,
prestationer, kvalitet och erhållna ekonomiska resurser.
Enligt Styrmodellen ska nämndplan omfatta planering för
uppföljning och utvärdering av verksamheten. I Kultur- och
fritidsnämndens nämndplan anges att uppföljning och
utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.

b) Fokuserar rapportering på
måluppfyllelse och resultat?

Grön

Månadsrapporter för april och augusti omfattar måluppföljning
med bedömning. För vissa mål ges en beskrivning av utfall
eller motivering till bedömningen. Ekonomiskt resultat för
perioden samt prognos för helåret redovisas.
Verksamhetsberättelse 2021 omfattar ekonomisk redovisning
samt måluppföljning och bedömning. Vi noterar att
måluppföljningen omfattar totalt 13 nämndmål, vilket är 6 fler
än vad som fastställts i nämndplanen. De extra målen utgörs
av fullmäktiges övergripande mål.
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Granskningsiakttagelser Kultur- och fritidsnämnden:
Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning

Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga
åtgärder för att nå mål för
verksamheten?

Gul

I månadsrapport april bedöms 3 nämndmål som röda och i
månadsrapport augusti/verksamhetsberättelse delår bedöms 4
som röda. Det framgår inte av rapporterna eller av nämndbeslut att
några åtgärder har vidtagits. Flera av målen anges inte kunna
uppnås på grund av pandemin då verksamheter hållit stängt, vilket
bedöms ligga utanför nämndens kontroll. Vi bedömer därmed att
nämnden delvis vidtagit åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga
åtgärder för att nå mål för
ekonomin?

Röd

Vid månadsrapport april är prognos för helåret en negativ
avvikelse mot budget om 300 tkr. Avvikelsen beror på
intäktsbortfall på grund av coronapandemin. I rapporten framgår
inte att några åtgärder vidtagits och nämnden beslutar inte om
några specifika åtgärder.
I månadsrapport augusti/verksamhetsberättelse för delår bedöms
målet “Ekonomi inom rambudget” som rött. Prognosen för helåret
är en negativ avvikelse mot budget om 900 tkr. Inte heller här
framgår tydligt att åtgärder vidtagits.

5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta mål
för verksamheten?

Röd

I verksamhetsberättelse 2021 bedöms 4 av de fem mål som
fastställts i nämndplanen som röda och ett som grönt.
Som noterat i fråga 4b följer nämnden upp fler mål i
verksamhetsberättelsen än vad som fastställts i nämndplanen. Av
13 mål som följs upp bedöms 4 som röda och 6 som gröna. 3 mål
har bedömts med ett streck, det framgår inte vad det betyder.

b) Når nämnden uppsatta mål
för ekonomin?

Röd

Enligt verksamhetsberättelse 2021 är nämndens resultat för året
en negativ avvikelse mot budget om 693 tkr.
Nämndmålet “Ekonomi inom rambudget” har bedömts med ett
svart streck, det framgår inte vad det innebär.
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Granskningsiakttagelser Kultur- och fritidsnämnden:
Tilläggstjänst Intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

Bedömning
a) Har riskanalys utförts i
enlighet med fullmäktiges
direktiv?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna upprätta en
internkontrollplan med riskanalys i december varje år. Det framgår inte
av riktlinjerna hur riskanalysen ska genomföras.
I nämndens internkontrollplan anges riskfaktor för de utvalda
kontrollerna samt en matris för riskbedömning. Vi uppfattar därmed att
en riskanalys har genomförts.

7. Plan för intern
kontroll

b) Finns en dokumenterad
riskanalys för intern kontroll?

Röd

Vi har på förfrågan inte fått del av någon dokumenterad riskanalys för
framtagande av nämndens internkontrollplan

a) Har plan upprättats i
enlighet med fullmäktiges
direktiv?

Gul

Enligt Riktlinjer för internkontroll ska nämnderna upprätta en
internkontrollplan i december varje år. Kontrollerna i den övergripande
internkontrollplanen ska ingå i nämndernas kontrollplan. Nämnderna
ska genomföra sina kontroller och dokumentera dem enligt den av
kommunstyrelsen framtagna mallen.
Nämndens internkontrollplan ingår i nämndplanen för 2021 vilken
fastställdes av nämnden i december 2020. Planen omfattar inte de
övergripande kontrollmomenten och den är inte dokumenterad i den
av KS framtagna mallen.

b) Har nämnden antagit plan
för innevarande år?

Grön

Nämndens internkontrollplan 2021 ingår i nämndplanen för 2021.

c) Är planen heltäckande,
dvs. omfattar den
förekommande risker av
olika slag?

Grön

Nämndens internkontrollplan omfattar 4 kontroller: Verkställda beslut,
Diarieföring, Kontanthantering samt provtagning badhuset. Vi
bedömer att dessa kontroller i stort syftar till att uppnå det som anges
i riktlinjerna, exempelvis följsamhet till lagar och styrdokument.
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Granskningsiakttagelser Kultur- och fritidsnämnden:
Tilläggstjänst Intern kontroll
Revisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning
a) Har nämnden upprättat direktiv
för rapportering till nämnden?

Gul

Ev. noteringar
Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna i samband med
verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.
I nämndplanen har inte fastställts när uppföljning av internkontrollen
ska ske.

b) Sker rapportering till nämnden
enligt direktiv?

Gul

Det sker ingen delrapportering av nämndens internkontroll i
samband med månadsrapport augusti/verksamhetsberättelse delår.
2021-10-21 § 56 beslutar nämnden att godkänna uppföljning av
internkontroll för 2021. Enligt Riktlinjer för internkontroll ska
nämnderna dokumentera kontrollerna enligt den av
kommunstyrelsen framtagna mallen. Uppföljningen av nämndens
internkontrollplan följer inte mallen. Rapportering bedöms endast
delvis följa direktiv.

c) Fokuserar rapportering på
resultat och analys?

Grön

Uppföljningen av internkontroll 2021 omfattar en rapport för
respektive kontroll där beskrivning ges av genomförd kontroll samt
en bedömning av denna. Vi noterar att uppföljningen inte omfattar
kontrollen Verkställda beslut som anges i internkontrollplanen.

d) Vidtar nämnden vid behov
åtgärder utifrån lämnad
rapportering?

Ej tillämplig

e) Sker rapportering till
styrelse/fullmäktige i enlighet
med fullmäktiges direktiv?
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Grön

Ej tillämplig - Av uppföljningen som rapporterades i oktober 2021
framgår att kontrollerna inte visat på några avvikelser. Några
åtgärder bedöms därmed ej krävas utifrån rapporteringen.
Enligt riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll.
Kommunstyrelsen behandlade samlad uppföljning av internkontroll
kommunens årsredovisning 2021 rapportering bedöms således ha
skett enligt direktiv.
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Viadidaktnämnden
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Sammanfattning: Viadidaktnämnden
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande

Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Grön

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: + 6 tkr.

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●
●

Tillse att det i nämndplanen är tydligt hur nämndmål ska mätas genom att inkludera indikatorer och aktiviteter
som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen.
Upprätta en dokumenterad riskanalys i enlighet med Riktlinjer för intern kontroll.
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Granskningsiakttagelser: Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan
för sin verksamhet?

Grön

Viadidaktnämnden har antagit en plan med budget 2021 vid
sammanträdet 2021-01-26 §4

2. Budget

a) Har nämnden antagit en
budget för sin verksamhet?

Grön

Inkluderad i planen är en budget för 2021.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för
nämndens verksamhet?

Grön

I planen finns 15 resultatmål/uppdrag.

b) Finns mål formulerade för
nämndens ekonomi?

Grön

Antagen budget som är angiven i planen betraktas som mål för
ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara
(mätbara)?

Gul

För varje resultatmål/uppdrag finns beskrivningar av vad som ska
uppnås men det saknas målvärden eller konkreta aktiviteter.

Grön

Enligt reglemente för Viadidaktnämnden (beslutad av KF
Katrineholms kommun 2018-10-15 §136) ska tnämnden
kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska i del- och
helårsredovisningar redogöra för hur nämnden
fullgjort sitt uppdrag. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer och
anvisningar som fastställs av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i Katrineholms kommun. Beslutade
redovisningar ska vid samma tillfälle lämnas till
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

4. Rapportering och
åtgärder

a) Har nämnden upprättat
direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?
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Granskningsiakttagelser: Bastjänst
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
b) Fokuserar rapportering på
måluppfyllelse och resultat?

Grön

Ev. noteringar
Vid delårsrapport och helårsredovisning redovisas nämndens
resultatmål och ekonomiska ställning.
Vi har även tagit del av tertialrapport 1 och månadsrapporter från
viadidaktnämnden, vid protokollgenomgång noteras att dessa inte
behandlas av nämnden.

5. Måluppfyllelse

c) Vidtar nämnden tydliga
åtgärder för att nå mål för
verksamheten?

Ej tillämplig

Ej tillämplig - I delårsrapport prognostiseras inget mål att inte
kunna uppnås för året. Åtgärder bedöms därför ej krävas.

d) Vidtar nämnden tydliga
åtgärder för att nå mål för
ekonomin?

Ej tillämplig

Ej tillämplig - I delårsrapport prognostiseras ett helårsresultat på
noll. Åtgärder bedöms därför ej krävas.

a) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

Gul

I verksamhetsberättelsen 2021 bedöms 10 av resultatmålen som
delvis uppnådda och 5 av resultatmålen som uppnådda.

b) Når nämnden uppsatta mål för
ekonomin?

Grön

Enligt verksamhetsberättelse 2021 redovisar nämnden en positiv
avvikelse mot budget om 6 tkr.
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Granskningsiakttagelser: Tilläggstjänst #4 Intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

Bedömning
a) Har riskanalys utförts i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Grön

Ev. noteringar
Enligt Reglemente för intern kontroll för Katrineholms kommun
(beslutad av KF 2014 och reviderad 2020-09-21 §79) ska
nämnden årligen, utifrån en genomför risk- och
sårbarhetsanalys, upprätta plan för sin interna kontroll.
I viadidaktnämndens internkontrollplan 2021 ges en
beskrivning av riskvärdering av kontrollmoment. En riskanalys
bedöms därmed ha genomförts.

7. Plan för intern
kontroll

b) Finns en dokumenterad
riskanalys för intern kontroll?

Röd

I internkontrollplanen finns inte den genomförda riskanalysen
dokumenterad i sin helhet.

a) Har plan upprättats i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Grön

I Reglemente för intern kontroll anges att nämnden ska besluta
om kontroll på de områden som kommunstyrelsen inte
behandlar. Utöver detta anges inga instruktioner för innehåll i
eller upprättande av internkontrollplan.
I nämndens internkontrollplan anges att nämnderna senast i
februari ska fastställa sina internkontrollplaner för det
kommande året. Viadidaktnämnden antog internkontrollplanen i
februari 2021 och den omfattar kontrollmoment, kontrollmetod,
riskvärdering, frekvens samt ansvarig för totalt 7 områden. Vi
bedömer att planen har upprättats i enlighet med fullmäktiges
direktiv.

b) Har nämnden antagit plan för
innevarande år?

Grön

Nämnden antog internkontrollplan 2021 vid sammanträdet
2021-02-16 §14.

c) Är planen heltäckande, dvs.
omfattar den förekommande
risker av olika slag?

Grön

Internkontrollplanen omfattar riskområden som bristande
följsamhet till lagstiftning (GDPR, LOU) samt hantering av
inkomna handlingar, behörigheter och redovisning av
delegationsbeslut. Planen bedöms som heltäckande.
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Granskningsiakttagelser: Tilläggstjänst #4 Intern kontroll
Revisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning

Ev. noteringar

a) Har nämnden upprättat direktiv
för rapportering till nämnden?

Grön

Enligt Reglemente för intern kontroll ska nämnden löpande följa
upp det interna kontrollsystemet inom det egna området.
Nämnden ska årligen, i samband med att årsredovisningen
upprättats, rapportera resultatet från uppföljningen av planen till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till
kommunens revisorer

b) Sker rapportering till nämnden
enligt direktiv?

Grön

Nämnden antog Internkontrollrapport vid sammanträdet
2022-02-22 §4.

c) Fokuserar rapportering på
resultat och analys?

Grön

I Internkontrollrapporten redogörs för genomförd kontroll och
resultat för samtliga internkontrollområden. Resultatet beskrivs
detaljerat och bedöms som analyserande.

d) Vidtar nämnden vid behov
åtgärder utifrån lämnad
rapportering?

Grön

Av internkontrollrapporten framgår att vissa kontrollmoment
haft avvikande resultat, för dessa anges vidtagna åtgärder.

Kan ej bedömas

Enligt Reglementet ska nämnden årligen, i samband med att
årsredovisningen upprättats, rapportera resultatet från
uppföljningen av planen till kommunstyrelsen.

e) Sker rapportering till
styrelse/fullmäktige i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

Vid tillfället för granskningen har kommunstyrelsen i
Katrineholms kommun ännu inte behandlat någon samlad
uppföljning av kommunens internkontroll 2021. Frågan kan
därför inte bedömas.
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Valnämnden

367

Sammanfattning
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Ej tillämplig

Ingen verksamhetsplan för 2021 finns antagen. Nämnden har ej
bedrivit verksamhet under 2021.

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under 2021 och har
därmed ej tilldelats någon budget.

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under 2021, därmed går
frågan inte att bedöma.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d
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Granskningsiakttagelser: Bastjänst
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Ej tillämplig

Ingen verksamhetsplan för 2021 finns antagen.
Nämnden har ej bedrivit verksamhet under 2021

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Ej tillämplig

Nämnden har ej bedrivit verksamhet under 2021
och har därmed ej tilldelats någon budget

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Ej tillämplig

Nämnden har inte bedrivit verksamhet under
2021, därmed går frågan inte att bedöma.

4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse
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Bilaga: Sammanställning av
revisionsfrågor för alla
revisionsobjekt

370

Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst
Revisionsfråga

KS

1a. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Ej
tillämplig

2a. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Ej
tillämplig

3a. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Ej
tillämplig

3b. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Ej
tillämplig

3c. Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Röd

Gul

Grön

Röd

Grön

Gul

Ej
tillämplig

4a. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Grön

Gul

Grön

Grön

Grön

Grön

Ej
tillämplig

Gul

Grön

Gul

Grön

Grön

Grön

Ej
tillämplig

4c. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för
verksamheten?

Ej
tillämplig

Röd

Grön

Grön

Gul

Ej
tillämplig

Ej
tillämplig

4d. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för
ekonomin?

Grön

Röd

Gul

Grön

Röd

Ej
tillämplig

Ej
tillämplig

Gul

Gul

Röd

Grön

Röd

Gul

Ej
tillämplig

Grön

Röd

Röd

Grön

Röd

Grön

Ej
tillämplig

4b. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?

5a. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

5b. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?
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Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst intern
kontroll
Revisionsfråga

KS

6a. Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges
direktiv?

Gul

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

6b. Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?

Röd

Grön

Röd

Röd

Röd

Röd

7a. Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges
direktiv?

Röd

Gul

Röd

Gul

Gul

Grön

7b. Har styrelsen antagit plan för innevarande år?

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

7c. Är planen heltäckande, dvs. omfattar den
förekommande risker av olika slag?

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

8a. Har styrelsen upprättat direktiv för rapportering till
styrelsen?

Grön

Grön

Grön

Grön

Gul

Grön

8b. Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv?

Röd

Grön

Gul

Gul

Gul

Grön

8c. Fokuserar rapportering på resultat och analys?

Ej tillämplig

Grön

Gul

Gul

Grön

Grön

8d. Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån lämnad
rapportering?

Ej tillämplig

Röd

Ej
tillämplig

Ej
tillämplig

Ej
tillämplig

Grön

8e. Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Röd

Grön

Grön

Grön

Grön

Kan ej
bedömas
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2022-03-30

Annika Hansson,
Uppdragsledare

Sofia Tuvhag,
Projektledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vingåkers kommuns revisorer enligt de villkor
och under de förutsättningar som framgår av projektplaner från den 10 januari 2021 samt den 6 oktober 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

373

VINGÅKERS KOMMUN

2021-09- 08

Revisorerna

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium

Förstudie avseende parkering, tillgång till l addstopl ar under arbetstid samt
ställplatser för husbilar.

Revisorerna har vid sitt sammanträde den 8 september 2021 behandlat en förstudie avseende
parkering, tillgång tillladdstolpar under arbetstid samt ställplatser för husbilar. Den
överlämnas härmed för kännedom. Revisorerna önskar diskutera förstudien med
kommunstyrelsens arbetsutskott vid planerat träff den 13 oktober. Därefter kommer revisorerna
att fatta beslut om de ska gå vidare och genomföra en granskning eller inte. Sören Ericsson har
anmält jäv och deltar inte i beslut avseende förstudien eller eventuell kommande granskning.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

~tt
T.~~Ogt

Vice ordförande
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Inledning
Syfte och revisionsfrågor
Förstudiens syfte är att bedöma om det finns ett rege/verk avseende parkeringsförmåner inklusive tillgång tillladdstolpe för laddning avelbilar under arbetstid för kommunens anställda samt
förtroendevalda. Förstudien syftar också till att bedöma vilka bes/ut som ligger till grund för att kommunen tillhandahåller gratis ställplatser för husbilar samt om tillhandahållandet av gratis ställplatser
utvärderas (utifrån effekter på turism, beläggningsgrad på platser samt kostnader för servicefunktioner och liknande i anslutning till ställplatserna).
Förstudien ska besvara följande revisionsfrågor:

•
•
•
•
•
•

Har kommunstyrelsen fastställt ett regelverk avseende parkeringsförmåner och är detta regelverket framtaget utifrån gällande skatteregler och lagkrav i övrigt?
Tar dessa hänsyn till krav i lagar och skatteregler?
Har kommunstyrelsen fastställt regler för tillgång tillladdstolpe för anställda under arbetstid? Gäller samma regler för förtroendevalda?
Erbjuder kommunen gratis ställplatser för husbilar?
Är det krav på att det ska finnas politiskt beslut om detta? - Vilka beslut har fattats om att erbjuda gratis ställplatser och vilken instans har fattat beslutet?
Utvärderas vilka effekter som erbjudandet om gratis ställplatser bidrar med för kommunens räkning samt hur marknadsförs dessa ställplatser?

Avgränsning
Avgränsning har skett till de dokument som finns avseende berörda frågor i kommunen. Förstudien är avgränsad till revisionsåret 2021.

Metod
Dokumentstudier - uppgiftslämnare: Kommunchef, bitr kommunchef samt Kultur och fritids chef

Månad- Ar
3

Kund - Projekt

PWC
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378

Granskningsresultat

Har kommunstyrelsen fastställt ett regelverk avseende parkeringsförmåner och är detta regelverket framtaget utifrån gällande
skatte regler och lagkrav i övrigt?
Tar dessa hänsyn till krav i lagar och skatteregler?
Iakttagelser
•
•

Kommunstyrelsen har inte fastställt något regelverk avseende parkeringsförmåner.
Parkeringsplatser för kommunens personal sköts i huvudsak av kommunfastigheter och Vingåkershem, de fastställer priser och sköter
debiteringen.

Bedömning
Regelverk saknas avseende parkeringsförmåner- innebär att revisionsfrågan inte går att bedöma.

Kund - Projekt

Månad-Ar
5

PWC

379

Granskningsresultat

Har kommunstyrelsen fastställt regler för tillgång tillladdstolpe för anställda under arbetstid?
Gäller samma regler för förtroendevalda?

Iakttagelser
Kommunstyrelsen har inte fastställt något regelverk avseende tillgång tillladdstolpe - varken för anställda eller förtroendevalda

Bedömning
Regelverk saknas avseende tillgång tillladdstolpe - innebär att revisionsfrågan inte går att bedöma.

Månad - Ar
6

Kund - Projekt

PWC

380

Granskningsresultat

Erbjuder kommunen gratis ställplatser för husbilar? • Är det krav på att det ska finnas politiskt beslut om detta?
Vilka beslut har fattats om att erbjuda gratis ställplatser och vilken instans har fattat beslutet?
Iakttagelser
Ställplatser finns tillgängliga vid Vingåkersbadet och är gratis
Noterbart är att uppförande av parkeringplatser (motsv ställ plats) är bygglovspliktig verksamhet
Enligt Plan- och bygg förordningen - "Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både
inom och utanför detaljplanelagt område. "
Vi har inte tagit del av något beslut om hur ställplatserna ska prissättas.

Bedömning
Vi konstaterar att kommunen erbjuder gratis ställplatser och att det saknas ett formellt beslut om prissättningen.
Månad- År
7

Kund - Projekt

PWC
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Granskningsresultat

Utvärderas vilka effekter som erbjudandet om gratis ställplatser bidrar med för kommunens räkning samt hur marknadsförs dessa
ställplatser?
Iakttagelser
Vi har inte tagit del av någon utvärdering eller motsvarande som redovisar vilka effekter som gratis ställplatser bidrar med.
Information om ställplats ges på kommunens hemsida (se nedan) samt via turistbyrån:
Husbil och camping

Tömma grlvatten och latrin

Fylla på vatten

Vid l<lppe camping kan du tomma ditt gr.tlvatten

Fylla p:' vatten kan dll gorJ kO'itn.,dsfritt vid

mot en avgift. Se karta nedan.

StJlIpl:lts badhuset, Se kalta nedan.

Kund - Projekt

Månad-

PWC

Ar
8

382

Granskningsresultat

Utvärderas vilka effekter som erbjudandet om gratis ställ platser bidrar med för kommunens räkning samt hur marknadsförs dessa
ställ platser?
Bedömning
Förstudien visar att det inte skett någon utvärdering av effekterna av att erbjuda gratis ställplatser. Marknadsföring sker via kommunens
hemsida samt via turistbyrån.
Ställplatserna marknadsförs av andra aktörer än kommunen via olika appar

Kund - Projekt

Månad-Ar
9

PWC

383

Granskningsresultat

Övriga iakttagelser:

Beslut Ks 2020-06-01 §75
"Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillstånd för upprättande av tillfälliga ställplatser för husbil på
kommunalt ägd mark"
"Förslaget avser tio platser som kommer vara fördelade på två olika ställen, fem vid parkeringen utanför Slottskolan 7 - 9 samt fem platser där
paviljongerna tidigare stod. "

Noterbart att det saknas beslut om prissättningen av dessa ställplatser i beslutet.
Planprogram samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan tör del av Sävstaholm 13:6 mJI.(2020-1 0-11):
"Främja turismen genom att möjliggöra för iordningställande av uppställningsplats för husbilar samt genom en blandning av olika
användningsbestämmelser i parken och dess bebyggelse. "

Månad - Ar
10

Kund - Projekt

PWC

384

Granskningsresultat

Övriga iakttagelser:

Recensioner av ställ plats vid badhuset fr appen :
" Tack Vingåker! Vad generöst, gratis el, asfalterad ställplats, övernattning, lugnt. Nära centrum, restauranger och mataffärer"
"Fantastiskt att Vingåker kommun erbjuder möjlighet till gratis ställplats på asfalt med gratis el. Soptunna och gratis vatten i räddningsljänstens
byggnader på andra sidan vägen ..... "

Månad - Ar
11

Kund - Projekt

PWC
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2021-09-08

Annika Hansson

Carl-Gustaf Folkeson

Uppdragsledare

Projektledare

Kund - Projekt

Månad -

PwC
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VINGÅKERS KOMMUN

2021-11-10

Revisorerna

Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av bidrag inom kultur och fritid

Vingåkers kommun har ett aktivt föreningsliv där sammanlagt 101 olika föreningar erbjuder ett
bredd utbud av aktiviteter. Föreningar har möjlighet att söka bidrag från kommunen. För att
säkerställa att bidragsgivningen sker rättvist och korrekt är det viktigt att det finns riktlinjer och
policys. Av dessa ska det bland annat framgå vilka krav som ställs på en förening för att kunna få
bidrag, hur beslut om bidrag fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av utbetalda bidrag.
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna
granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen.
Syftet med granskningen är att pröva och bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer
en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar samt att de är ändamålsenliga.
Granskningen visar utifrån sammanfattande revisionen bedömning att kliltur- och
fritidsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar samt
att de delvis är ändamålsenliga.
Till grund för bedömningen ligger de nio revisionsfrågor som granskningen har omfattat.
Revisionsfrågorna avseende om det finns aktuella mål-och styrdokument som ligger till grund
för beslut OlTI föreningsbidl'ag, dokul'nenterade regler och rutiner som ligger till grund för beslut
och utbetalningar av föreningsbidrag och är dessa förenliga med fastställda mål och
styrdokument samt om det har tagits beslut om att tillämpa andra regler under Coronapandemin bedöms som tillräckliga.
Revisionsfrågorna avseende.om upprättade rutiner .och riktlinjer följs av förvaltningen,om
ansökningarna uppfyller kraven i beslutade riktlinjer, om det finns kontroller som säkerställer
att utbetalningar sker till rätt förening och är enligt nämndens beslut samt om det sker en
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tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden bedöms som delvis
tillräckliga.
Slutligen bedöms revisionsfrågorna om det genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa
att av nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för samt
om det har gjorts någon bedömnig om tillfälliga regler och bidrag under pandemin är
ändamålsenliga som ej tillräckliga.
Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att
•
•
•
•

säkerställa att granskning och uppföljning enligt bidragsreglerna genomförs fullt
ut i enlighet med gällande bidragsregler.
säkerställa att genomförda kontroller inom ramen för bidragsriktlinjerna
dokumenteras i högre utsträckning än idag.
säkerställa att dokumenterade rutiner upprältas för att kontrollera att
utbetalning görs till rätt förening.
säkerställa att nämndens löften i kvalitetsdeklarationen genomförs och att
arbetet med löften följs upp av nämnden.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av bidrag inom
kultur och fritid"
fritid".. Rapporten har hanterats på revisorernas möten den 10 november och
överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2022-02-28 till revisorerna.
Ölja'l'l La1'lgborg
La'l'lgborg har anmält jäv (Revisorernas protokoll 2021-03-31 § 3) och
Sören Ericsson och Örjal'l
har inte deltagit i beslut kring denna granskning.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun genomfört
en granskning av bidrag inom kultur och fritid. Granskningens syfte är att bedöma om
kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar
samt om de är ändamålsenliga.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden
inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar samt att de delvis
är ändamålsenliga.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns det aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund
för beslut om föreningsbidrag?

Ja

Finns det dokumenterade regler och rutiner som ligger till
grund för beslut och utbetalningar av föreningsbidrag och är
dessa förenliga med fastställda mål och styrdokument?

Ja

Följs upprättade rutiner och riktlinjer av förvaltningen?

Delvis

Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?

Delvis

Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut?

Delvis

Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av
nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål
som de beviljats för?

Nej

Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag
till nämnden?

Delvis

Har beslut tagits om att tillämpa andra regler under
Corona-pandemin?

Ja

Har bedömning gjorts om tillfälliga regler och bidrag under
pandemin är ändamålsenliga?

Nej

1

390

Rekommendationer
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kultur- och
fritidsnämnden:
●

Säkerställ att granskning och uppföljning enligt bidragsreglerna genomförs fullt ut i
enlighet med gällande bidragsregler.

●

Säkerställ att genomförda kontroller inom ramen för bidragsriktlinjerna dokumenteras
i högre utsträckning än idag.

●

Säkerställ att dokumenterade rutiner upprättas för att kontrollera att
utbetalning görs till rätt förening.

●

Säkerställ att nämndens löften i kvalitetsdeklarationen genomförs och att arbetet
med löften följs upp av nämnden.

2
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Inledning
Bakgrund
Vingåkers kommun har ett aktivt föreningsliv där sammanlagt 101 olika föreningar
erbjuder ett bredd utbud av aktiviteter. Föreningar har möjlighet att söka bidrag från
kommunen. För att säkerställa att bidragsgivningen sker rättvist och korrekt är det viktigt
att det finns riktlinjer och policys. Av dessa ska det bland annat framgå vilka krav som
ställs på en förening för att kunna få bidrag, hur beslut om bidrag fattas samt villkor för
uppföljning och kontroll av utbetalda bidrag.
Bakgrunden till granskningen är revisorernas bedömning av väsentlighet och risk.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en
tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar samt om de är ändamålsenliga.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
1. Finns det aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för beslut om
föreningsbidrag?
2. Finns det dokumenterade regler och rutiner som ligger till grund för beslut och
utbetalningar av föreningsbidrag och är dessa förenliga med fastställda mål och
styrdokument?
3. Följs upprättade rutiner och riktlinjer av förvaltningen?
4. Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
5. Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt
nämndens beslut?
6. Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
7. Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
8. Har beslut tagits om att tillämpa andra regler under Corona-pandemin?
9. Har bedömning gjorts om tillfälliga regler och bidrag under pandemin är
ändamålsenliga?

Revisionskriterier
●
●
●

Vingåkers kommuns riktlinjer för föreningsbidrag
Kommunens regler för ekonomisk förvaltning
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden

Avgränsning
Granskningen är avgränsad till kultur- och fritidsnämnden. Granskningen avser
revisionsåret 2021. Stickprov tas på olika typer av föreningar och olika typer av bidrag.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier avseende styrdokument och
rutiner, intervjuer med berörda tjänstepersoner samt kultur- och fritidsnämndens
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presidium. Vidare har vi inom ramen för granskning tagit del av kultur- och
fritidsnämndens protokoll år 2020 och per augusti år 2021 med avseende på särskilda
föreningsbidrag med anledning av covid-19. Inom ramen för genomgången av
nämndens protokoll har vi noterat att nämnden löpande behandlar bidragsansökningar
samt att nämnden vid ett antal sammanträden tar del av återrapportering av
delegationsbeslut fattade avseende föreningsbidrag.
Stickprovsmässig granskning med avseende på om ändamålsenliga underlag finns för
utbetalda föreningsbidrag har genomförs för totalt 7 föreningsbidragsansökningar.
Inom ramen för granskningen har följande funktioner intervjuats:
-

Ekonomichef
Ekonom på kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningschef kultur-och fritidsenheten
Handläggare kultur och fritid
Nämndsekreterare
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

5

394

Granskningsresultat
Aktuella mål- och styrdokument
Revisionsfråga 1: Finns det aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för
beslut om föreningsbidrag?
Iakttagelser
Kultur- och fritidsnämnden behandlade Nämndplan år 2021 och planperiod 2022-2023
vid sammanträde 2020-12-03 §64. I nämndplanen anges resultatmål med utgångspunkt
i kommunens övergripande mål. Ett resultatmål är att antalet barn i föreningslivet ska
öka utan att kvaliteten äventyras. Målet mäts genom indikatorn antalet sammankomster
och målvärde är fastställt till en ökning om 5 procent jämfört med utfall år 2020.
I nämndplanen anges även ett antal så kallade löften kopplade till olika
verksamhetsområden som del av nämndens kvalitetsdeklaration för året. Avseende
föreningsliv anges följande löften:
●
●

●
●
●
●

hjälpa till att skriva bidragsansökan och ge råd om vilka typer av bidrag som är
lämpliga att söka
inom en månad ge besked om bidraget har beviljats eller avslagits, med undantag
för bidrag som beslutas av kultur- och fritidsnämnden samt de bidrag som bara kan
sökas vissa tider på året
våra ansökningsblanketter kan hanteras via e-post
minst en gång om året inbjuda till föreningsmöten
minst en gång om året förlägga nämndens sammanträden ute i föreningslivet
minst en gång om år arrangera prova- på aktivitet tillsammans med föreningslivet

I intervju framgår att ovanstående löften har varit svåra att uppnå under 2020 och 2021
med hänvisning till covid-19 pandemin, framförallt avseende “prova-på aktivitet” samt
inbjuda till föreningsmöten. Vidare uppger nämndens presidium ett behov av att göra en
översyn av nämndens nuvarande löften.
Av nämndplan framgår att kommunen år 2021 har 2 362 tkr i bidrag till föreningar och
sammankomster samt 200 tkr som delas ut till studieförbund att fördela till föreningslivet
under året. Total ram för föreningsbidrag i budget 2021 uppgår till 2 562 tkr. Kommunens
föreningsbidrag är fördelade på ett antal olika bidragsformer för vilka ett årligt anslag har
fastställts och som inte kan överskridas. Storleken på respektive bidrag kan höjas eller
reduceras av kommunfullmäktige och i vissa undantagsfall av kultur- och
fritidsnämnden.
Av nämndplanen framgår även ett antal nyckeltal som nämnden följer. Ett av dessa är
antalet bidragsberättigade ungdomsorganisationer.
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Bidragsregler för Vingåkers kommun
Bidragsregler för Vingåkers kommun har fastställts av kommunfullmäktige 2016-11-28 §
115 och är kommunens centrala styrdokumentet avseende föreningsbidrag.
Bidragsreglerna reviderades av kommunfullmäktige 2019-09-12 §78.
I bidragsreglerna anges att föreningsbidrag har som mål att främja:
●
●
●
●
●
●

Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
Kommuninvånares folkhälsa
Breddidrott och elitutveckling
Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets
Folkbildning
Jämställdhet och etnisk mångfald

Vidare anges att kommunen med sina olika stödformer i första hand vill gynna
verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
I Bidragsregler för Vingåkers kommun anges vidare ett antal grundregler för föreningar
som behöver mötas för att föreningen ska vara bidragsberättigad i kommunen. Detta
omfattar bland annat krav för att föreningen ska vara registrerad i kommunens
föreningsbidragsregister. I bidragsreglerna anges också de specifika krav som ska
uppfyllas för att en förening ska vara bidragsberättigad för de olika bidragsformer som
finns inom kommunen. För varje bidragsform anges sista ansökningsdagen. Regler för
ansökan om föreningsbidrag är tydliggjorda i separat avsnitt i bidragsreglerna. I
samband med redovisning av generella krav anges vilka föreningar eller verksamheter
samt avseende aktivitetsbidrag de aktiviteter som inte är bidragsberättigade.
Bidragsreglerna finns även tillgängliga på kommunens hemsida.
Bedömning
Revisionsfråga 1: Finns det aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för
beslut om föreningsbidrag?
Ja.
Kultur- och fritidsnämnden har i nämndplan fastställt mål och ett antal så kallade löften
avseende kommunens föreningsverksamhet. Vidare finns styrande principer upprättade
och mål för kommunens föreningsverksamhet som är fastställda i Bidragsregler för
Vingåkers kommun. Styrdokumentet omfattar även regler och krav vilka måste mötas för
att föreningar ska vara bidragsberättigade och för att erhålla olika typer av bidrag.
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Dokumenterade regler och rutiner
Revisionsfråga 2: Finns det dokumenterade regler och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalningar av föreningsbidrag och är dessa förenliga med fastställda mål
och styrdokument?
Iakttagelser
I Bidragsregler för Vingåkers kommun anges de krav som ställs på föreningar för att
vara bidragsberättigade i Vingåkers kommun samt de krav som ska mötas av
föreningen för att denna ska kunna erhålla olika typer av föreningsbidrag.
Registrering av förening
I Bidragsregler för Vingåkers kommun stipuleras att ett grundkrav för att kunna få
kommunala bidrag till föreningsbidrag eller att nyttja kommunens föreningsservice krävs
att föreningen är registrerad i Vingåkers kommuns föreningsregister. Registrering av nya
föreningar görs genom ett formulär som finns på Vingåkers kommuns hemsida. Enligt
intervju genomfördes en uppdatering av kommunens föreningsregister under år 2021.
Vid tiden för granskningen finns 122 aktiva föreningar i Vingåkers kommun.
Vid ansökan om nyregistrering av förening i registret ska föreningens stadgar samt
presentation av föreningens verksamhet bifogas. Vidare ska föreningens
organisationsnummer hos skatteverket rapporteras. För registrerade föreningar gäller att
de senast en månad efter föreningens årsmöte skall uppdatera uppgifter i
föreningsregistret. Kontaktuppgifter till styrelsen (ordförande, sekreterare och kassör
samt e-post till föreningen) ska lämnas till angiven kontaktperson inom område
upplevelser. Enligt intervju görs inga särskilda kontroller om uppgifterna i
föreningsregistret stämmer. Det uppges åligga föreningen att själva inkomma med
information till kommunen vid exempelvis byte av kassör.
I samband med
uppdateringen av föreningsregistret under år 2021 har handläggare på kultur- och
fritidsenheten ringt runt till samtliga föreningars representanter i syfte att uppdatera
kontaktuppgifter och information.
Grundregler för föreningar
Vingåker kommun har fastställt grundregler för föreningar uppdelade på fyra områden.
Ett av dessa områden avser granskning och uppföljning och redogörs för under rubrik
Kontroll av utbetalningar till rätt ändamål (revisionsfråga 6) nedan. Övriga grundregler är
fördelade på följande områden:
●
●
●

Bidragsberättigade föreningar
Allmänna bestämmelser för registrerade föreningar
Villkor för bidragsberättigade föreningar

Övergripande avser kraven att föreningen genom inlämnade underlag och föreningens
verksamhet i övrigt ska styrka att dess verksamhet är i linje med Vingåkers kommuns
syfte och mål avseende föreningsverksamhet. En detaljerad redogörelse för vad som
omfattas under respektive av de tre områdena av grundreglerna redovisas i bilaga 1.
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Under avsnittet för Villkor för bidragsberättigade föreningar anges även ett antal ej
bidragsberättigade föreningar och verksamhet. Dessa föreningar och verksamheter är:
●
●
●
●
●
●
●
●

religiös eller politisk verksamhet
patientföreningar eller pensionärsorganisationer
skolföreningar
korporationsidrottsföreningar
stödföreningar
föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet
förening som bedriver verksamhet av rasistisk eller våldskaraktär
fester

Krav per bidragsform
Vingåker kommun har totalt 10 olika bidragsformer:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aktivitetsbidrag
Administrationsbidrag
Driftsbidrag 1
Driftbidrag 2 (bygdegårdar och folketshuslokaler)
Hyresbidrag
Investeringsbidrag
Ungdomsledarutbildningsbidrag
Vingpeng
Evenemangsbidrag
Stöd till studieförbund

Vidare har kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett antal särskilda covid-19 relaterade
bidrag. Dessa redogörs för under revisionsfråga 8 nedan.
För respektive bidrag anges i bidragsreglerna övergripande syfte och förutsättningar för
bidraget, riktlinjer och eller villkor för bidraget samt när ansökan om bidraget ska göras. I
bidragsreglerna anges även förutsättningar för bidragets beviljande och ramar för
potentiellt bidragsstorlek. Angivet syfte och förutsättningar för respektive bidrag relateras
generellt till kultur- och fritidsnämndens fastställda syfte och mål med sin
föreningsverksamhet.
Bidrag till studieförbund
länsbildningsförbundet.

baseras

på

en

fördelningsnyckel

fastställd

av

Kompletterande information avseende kommunens regler för föreningsbidrag anges i
bidragsregler som finns på kommunens hemsida. Hänvisning görs även i
bidragsreglerna till blanketter för ansökning av de olika bidragen samt för
aktivitetsbidrag till blankett för registrering av närvaro, så kallat Närvarokort.
Det är även utöver föreningsbidrag möjligt att få stipendier och sponsringsbidrag av
kommunen. Information om stipendier och sponsringsbidrag finns på kommunens
hemsida. Kommunen har även en sponsringspolicy.
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Beslut om föreningsbidrag - Delegationsordning
Som beskrivits under revisionsfråga 1 ovan fastställer kommunfullmäktige årligen ram
för föreningsbidrag fördelat per bidragsform. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
fördelning av föreningsbidrag inom fastställda ramar. Nämnden har i delegationsordning,
antagen av kultur- och fritidsnämnden 2018-03-08 § 17, fastställt delegation för beslut
avseende föreningsbidrag enligt följande:
●
●
●
●
●
●
●

Driftbidrag 1 och Driftbidrag 2
Investeringsbidrag under 10 000 kr
Investeringsbidrag över 10 000 kr
Evenemangsbidrag under 10 000 kr
Evenemangsbidrag över 10 000 kr
Övriga bidrag enligt normer och budget
Bidrag som ej regleras i bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden
Områdeschef/upplevelsechef*
Kultur- och fritidsnämnden
Områdeschef/upplevelsechef*
Kultur- och fritidsnämnden
Områdeschef/upplevelsechef*
Kultur- och fritidsnämnden

* Titeln upplevelsechef har ersatts av chef kultur- och fritidschef.

Beslut enligt ovan ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden även i de fall beslutet
fattats på delegation av områdeschef/upplevelsechef (kultur- och fritidschef). Vid
intervjuer med kultur- och fritidsenheten beskrivs delegationsordningen som tydlig.
Utöver ovanstående bidragsregler finns även bidrag inom landsbygdsutveckling. Dessa
bidrag hanteras dock inte av kultur- och fritidsnämnden. Vidare uppges vid intervjuer att
kommunstyrelsen kan vid särskilda fall betala ut föreningsbidrag, vilket görs ca 1-2
gånger per år. Exempel på bidrag som kommunstyrelsen nyligen tagit beslut om är ett
investeringsbidrag om 300 tkr för ny skidlift till Båsenberga Slalomklubb 2021-03-29
§49. Kommunstyrelsen betalar ut föreningsbidrag i de fall kultur- och fritidsnämnden inte
har medel för önskat belopp och om föreningsbidragen inte helt passar in i kultur- och
fritidsnämndens bidragsregler. Några dokumenterade riktlinjer eller rutiner för
ovanstående hantering har inte noterats. Rutinen uppges dock vara att samtliga
bidragsförfrågningar ska gå via kultur-och fritidsenheten för en första hantering.
Bedömning
Revisionsfråga: Finns det dokumenterade regler och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalningar av föreningsbidrag och är dessa förenliga med fastställda mål
och styrdokument?
Ja. Bidragsregler för Vingåkers kommun är det huvudsakliga styrande dokument som
styr beslut om tilldelning av föreningsbidrag av kultur- och fritidsnämnden.
Styrdokumentet omfattar information om krav som måste uppfyllas av bidragssökande
föreningar. Vidare anges i dokumentet information om hur olika typer av bidrag söks
samt begränsning och restriktioner avseende bidragets storlek och vad det syftar till att
åstadkomma. Angivet syfte och förutsättningar för respektive bidrag i bidragsregler
relateras generellt till kultur- och fritidsnämndens fastställda syfte och mål med sin
föreningsverksamhet. Beslutsmandat avseende föreningsbidrag är fastställt i kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning.
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Inom ramen för granskningen har det framkommit att kommunstyrelsen vid särskilda fall
kan besluta om investeringsbidrag. Några tillhörande riktlinjer för hur och när
kommunstyrelsen kan besluta om föreningsbidrag har inte noterats i nuvarande
styrdokument.

Efterlevnad av riktlinjer
Revisionsfråga 3: Följs upprättade rutiner och riktlinjer av förvaltningen?
Revisionsfråga 4: Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
Iakttagelser
Ansökningarna avseende ett föreningsbidrag inkommer via post till kommunens
reception eller via e-post. Vidare kan ansökningar även komma direkt till kultur- och
fritidsenheten. Vid ett första skede är det nämndsekreteraren som hanterar
ansökningarna. Nämndsekreterarens ansvar är att diarieföra ansökan och dess inkomna
handlingar. Ansökan skickas sedan vidare till kultur- och fritidsenheten där handläggare
för bidrag och förvaltningschefen hanterar ansökan.
Kultur- och fritidsenheten har inget verksamhetssystem/stödsystem för hantering av
bidragsansökan. Ansökningsförfarandet hanteras i ett exceldokument som både
handläggare och förvaltningschef har tillgång till. I exceldokumentet görs noteringar över
vad föreningen har lämnat in. I dokumentet framgår vilka föreningar som tidigare fått
föreningsbidrag och till vilket belopp vilket enligt intervju ger en god överblick över de
föreningsbidrag som kommunen hanterar och vad som betalats ut. Exceldokumentet ger
också möjlighet för förvaltningen att jämföra ansökt/utbetalt föreningsbidrag till en
förening mellan olika år och kan enkelt notera ifall en förenings ansökningsbelopp
avviker från tidigare års ansökan. Kontroll av att samtliga handlingar för ansökan finns
görs av förvaltningschef och noteras i exceldokumentet. Om det är något som har
missats kontaktar kultur och fritidsenheten respektive förening med begäran om
komplettering.
Utifrån bidragsreglerna beviljas bidrag eller inte. Beslut fattas av förvaltningschef utifrån
gällande delegationsordning och i de fall nämnden ska ta beslut om föreningsbidrag
skriver förvaltningschefen ett tjänsteutlåtande som expedieras till kultur- och
fritidsutskottet och till kultur- och fritidsnämnden. Bedömningen från kultur- och
fritidsnämndens presidium är att beredningen av ansökningarna är tillräcklig och det är
sällan nämnden skickar tillbaka en ansökan för ytterligare handläggning.
Bedömningen från förvaltningen som hanterar ansökningar är att ansvarsfördelningen är
tydlig och att förvaltningen i stort har de resurser som krävs för att hantera uppdraget.
En extra resurs beskrivs dock som önskvärt, framförallt kopplat till uppföljning och
efterkontroll av utbetalda föreningsbidrag.
Vidare uppges att bidragsreglerna som tidigare presenterats under revisionsfråga 2 i
stort anses vara ändamålsenliga. Dock uppges att flera av villkoren eller allmänna
bestämmelserna i bidragsreglerna är svårare att kontrollera. Till exempel kontroll av att
föreningens verksamhet präglas av jämn makt mellan flickor och pojkar eller att
föreningen tillämpar och vägleds av FN:s barnkonvention för verksamhet för barn och
ungdomar under 18 år. I intervju framkommer också att det finns delar av
bidragsreglerna där presidiet har delade uppfattningar. Ett exempel på detta är
avseende driftbidrag 2 där det pågår diskussioner om föreningsbidrag ska/kan betalas ut
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till ekonomiska föreningar eller inte.
Efterlevnad av riktlinjer - stickprov
För att kontrollera att ansökningarna uppfyller krav enligt beskrivna riktlinjer ovan har en
stickprovsgranskning genomförts. Stickprovgranskning har genomförts på totalt 7 bidrag
från totalt fyra utvalda bidragstyper inom kultur- och fritidsnämndens område, bland
annat investeringsbidrag, hyresbidrag, driftsbidrag 1 och förluster vid sammankomster
(covid-19 bidrag). Det totala utbetalda beloppet som har kontrollerats är 781 552 kr, där
det lägsta utbetalda beloppet är 20 700 kr och det högsta 300 000 kr.
Resultatet av den stickprovsmässiga granskningen presenteras i tabellen nedan.
Tabell 1. Stickprovsmässig granskning
Bidragstyp

Belopp

Kontroll
grundregler

Kontroll
efterlevnad
bidragsform

Kontroll
beslut

Stickprov 1

Driftbidrag 1

197 650

Delvis

OK

OK

Stickprov 2

Driftbidrag 1

91 102

Delvis

Delvis

OK

Stickprov 3

Hyresbidrag

26 400

Delvis

OK

OK

Stickprov 4

Investeringsbidrag

125 000

Delvis

OK

OK

Stickprov 5

Investeringsbidrag

300 000

Delvis

OK

OK

Stickprov 6

Förluster vid
sammankomst

20 700

Delvis

OK

OK

Stickprov 7

Förluster vid
sammankomst

20 700

Delvis

OK

OK

Inledningsvis genomfördes en kontroll av grundreglerna. Grundreglerna består av
allmänna bestämmelser för registrerade föreningar och villkor för bidragsberättigade
föreningar. Vidare genomfördes en kontroll av efterlevnad per bidragsformer.
Grundreglerna presenteras närmare i bilaga 1 och specifika villkor för respektive
bidragstyp presenteras närmare i bilaga 2.
Kontroll grundregler/allmänna bestämmelser
Av genomförda stickprov framgår att bidragsreglerna delvis följts vid handläggning av
föreningsbidrag. Inom ramen för stickprovet har avvikelser noterats främst inom ramen
för grundreglerna, det vill säga allmänna bestämmelser och villkor för bidragsberättigade
föreningar. Flera av ovanstående villkor samt kontrollen av dessa dokumenteras inte av
kultur- och fritidsenheten vilket innebär att efterlevnaden eller en kontroll av dessa inte
kan verifieras i sin helhet inom ramen för stickprovskontrollen.
Inom ramen för allmänna bestämmelser framgår att föreningen ska verka för tobaks,
dopning och drogfrihet. Vidare ska föreningen vägledas av barnkonventionen. Enligt

12

401

intervju görs inga kontroller av ovanstående av kultur- och fritidsenheten utan punkterna
kontrolleras av RF-SISU Sörmland genom en överenskommelse1. Kultur- och
fritidsenheten tar inte del av ovanstående kontroller men avstämningar beskrivs i intervju
ske med RF-SISU Sörmland ett par gånger per termin. Vidare framgår att föreningen
ska ha antagit skriftligt utformade stadgar. Inom ramen för stickprovet har vi inte tagit
del av föreningarnas stadgar då dessa uppges ligga i kommunens arkiv.
Enligt allmänna bestämmelser ska föreningen senast en månad efter års- eller
bildandemöte skicka in följande handlingar till kultur- och fritidsenheten:
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse underskriven av styrelsen, balans- och
resultaträkning, samt revisionsberättelse. Vid ett av stickproven saknades inskickade
uppdaterade handlingar. De senaste handlingarna som fanns inskickade var från
verksamhetsåret 2018.
Ett antal villkor för bidragsberättigade föreningar har inte kunnat verifieras med
hänvisning till att villkoren inte kontrolleras. Exempel på villkor är att en majoritet, 50%
av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Vingåkers kommun och minst 20 ska ha
betalt en medlemsavgift. Vidare finns villkor om att föreningen ska sträva efter att flickor
och pojkar ska ha en jämn fördelning av makt. Vidare ska föreningen ha varit registrerad
i kommunens föreningsregister i minst ett år för att kunna ta del av ett bidrag.
Enligt intervju tar kultur- och fritidsenheten del av medlemsregister i samband med att
en förening registreras i föreningsregistret. Registret anger hur många medlemmar en
föreningar har, men någon kontroll av hur många som betalar en medlemsavgift eller hur
många av medlemmarna är bosatta i Vingåkers kommun görs inte. Enligt intervju sparas
inte medlemsregistret med hänvisning till GDPR. Enligt intervju finns ingen
dokumenterad uppgift om hur länge en förening har varit med i föreningsregistret,
däremot finns uppgifter om när föreningen registrerades hos Skatteverket i kommunens
föreningsregister. Enligt intervju har kultur- och fritidsenheten god kännedom om hur
länge en förening har varit registrerad i föreningsregistret, men detta dokumenteras inte.
Kontroll efterlevnad bidragsform
Vidare har en kontroll genomförts kopplat till särskilda villkor för respektive bidragsform;
Investeringsbidrag, hyresbidrag, driftsbidrag 1 och förluster vid sammankomster
(covid-19 bidrag). Granskade stickprov har i huvudsak uppfyllt villkoren för respektive
bidragsform. En avvikelse noteras för ett stickprov som avser driftbidrag, där ett av
villkoren är att “driftbidrag kan bara sökas av förening som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet enligt villkoren för aktivitetsbidrag och redovisar detta till
kommunen”. En förening noteras ha fått driftsbidrag som antingen inte fått
aktivitetsbidrag eller inte redovisat detta till kommunen.
Kontroll beslut
Samtliga bidrag som kontrollerats inom ramen för stickprovskontrollen har beslutats av

1

Överenskommelse mellan Vingåkers kommun och RF-SISU Sörmland 2021-2022
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kultur- och fritidsnämnden förutom stickprov 5 som beslutats av kommunstyrelsen. Vi
har tagit del av samtliga beslut för stickprovskontrollen.
Bedömning
Revisionsfråga 3: Följs upprättade rutiner och riktlinjer av förvaltningen?
Delvis.
Av genomfört stickprov framgår att bidragsreglerna delvis följts vid handläggning av
föreningsbidrag. Stickprovet visar på avvikelser främst kopplat till bidragsreglernas
allmänna bestämmelser och villkor för bidragsberättigade föreningar. Flera av punkterna
har inte kunnat kontrolleras eller verifierats då genomförda kontroller inte har
dokumenterats. Det är viktigt att dokumentera genomförda kontroller för att säkerställa
spårbarhet och minska personberoendet i handläggningen av föreningsbidragsärenden.
Revisionsfråga 4: Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
Delvis.
Genomförd stickprovskontroll visar att bidragsansökningar i huvudsak uppfyller krav i
beslutade riktlinjer. Avvikelser noteras för ett stickprov där uppdaterade
årsmötes-handlingar inte skickats in under det år som bidraget ansökts för. De senaste
handlingarna som fanns inskickade var från verksamhetsåret 2018. Inom ramen för
genomförd stickprovsgranskning noteras vidare att en förening fått driftsbidrag, trots att
den antingen inte fått aktivitetsbidrag eller inte redovisat att den fått aktivitetsbidrag till
kommunen. Vidare har vi ej kunnat stämma av om medlemslistor skickats i de fall det
krävs då dessa inte sparas av GDPR-skäl.

Kontroll av utbetalningar till rätt förening
Revisionsfråga 5: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?
Iakttagelser
Enligt intervju finns ingen dokumenterad rutin som beskriver vilka kontroller som ska
genomföras för att säkerställa att utbetalning görs till rätt förening hos kultur- och
fritidsförvaltningen. Däremot genomförs viss kontroll inom både kultur- och
fritidsenheten och hos ekonomienheten.
I samband med att en förening skickar in en ansökan är det i första hand
nämndsekreteraren som hanterar och tar emot ansökningarna. Nämndsekreterarens
ansvar är att diarieföra ansökan och dess inkomna handlingar. Vid denna hanteringen
görs inga särskilda kontroller. I samband med beslut om ett föreningsbidrag fylls en
utbetalningsanordning i av handläggare för föreningsbidrag. Utbetalningsanordningen
skickas sedan vidare till ekonomienheten efter en kontroll hos både fritids- och
förvaltningschef och handläggare. I övrigt hänvisar kultur- och fritidsenheten till
ekonomienheten och de kontroller som genomförs där. Enligt intervju nämns att
ekonomienheten upptäcker felaktigheter i bland annat postgironummer. I dessa fall
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skickas ärendet tillbaka till kultur- och fritidsförvaltningen. Ekonomienheten får även
tillgång till beslut om föreningsbidrag.
Enligt intervju finns ingen dokumenterad rutin över vilka kontroller som genomförs för att
säkerställa att utbetalning görs till rätt förening hos ekonomienheten. Enligt intervju görs
dock viss kontroll på rutin hos ekonomienheten för att säkerställa att samtliga underlag
är med. Kontroll av bankgiro och plusgiro görs genom BGC. Vidare har ekonomienheten
tillgång till systemet inyett för kontroll av betalfiler. I intervju lyfts att ekonomienheten i
huvudsak utgår ifrån att de underlag som beslut av föreningsbidrag grundar sig på är
korrekt.
Vidare
har
ekonomienheten
rutiner
som
attestreglemente,
tillämpningsanvisningar samt behörighetsattest.
Vid tiden för granskningen genomförs inga stickprovskontroller för att säkerställa att
utbetalningar sker till rätt förening och enligt nämndens beslut. Vidare görs inga
efterkontroller huruvida pengarna kommit fram eller inte.
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2021 finns internkontrollplanen för 2021. I
internkontrollplanen noteras inga kontrollmoment avseende föreningsbidrag. Inom
ramen för kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 har Vingåkers kommun en
kommunövergripande kontrollpunkt inom ramen för den interna kontrollen som avser
kontroll av bankkonto. Kontrollen innebär kontroll av att det ursprungliga underlaget från
kunden/brukaren där bankkontonumret framgår stämmer med det som registrerats i
kommunens system och på utbetalningsunderlag till ekonomienheten. Kontrollmomentet
innefattar också kultur- och fritidsnämndens område.
Bedömning
Revisionsfråga 5: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?
Delvis.
Granskningen visar att viss kontroll inför utbetalningar görs hos både kultur- och
fritidsenheten och ekonomienheten. Dock saknas en dokumenterad rutin som beskriver
vilka kontroller som ska genomföras för att säkerställa att utbetalning görs till rätt
förening.

Kontroll av utbetalningar till rätt ändamål
Revisionsfråga 6: Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden
utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Iakttagelser
Kommunens krav på och rättigheter mot föreningar vilka erhållit föreningsbidrag från
Vingåkers kommun enligt bidragsreglerna anges i eget avsnitt, Granskning och
uppföljning, i Bidragsregler för Vingåkers kommun. Av avsnittet framgår följande:
●

Förening som beviljats ekonomiskt stöd av kultur- och fritidsnämnden, är skyldig att i
minst
fem
år
arkivera
räkenskapshandlingar,
revisionshandlingar
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●

●

●

●

●
●

medlemsförteckning och närvarokort som skall finnas till förfogande för granskning,
om kultur- och fritidsnämnden så beslutar.
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att från föreningen begära in de yttranden,
förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för beviljande av
ekonomiskt stöd.
Förekommer bedömning om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk eller lämnat
oriktiga uppgifter kan kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall besluta att
föreningen skall avstängas från rätten att erhålla bidrag och polisanmäla föreningen.
Bidrag
som
beviljats
på
felaktiga
uppgifter,
medför
dessutom
återbetalningsskyldighet. Uppgifter som bedöms viktiga vid granskning kan inhämtas
från distrikts- och/eller riksorganisation.
Om Vingåkers kommun, vid tidpunkten för utbetalningar av föreningsbidrag, har
fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de
bidrag föreningen är berättigad till.
Kultur- och fritidsförvaltning kommer varje år att välja ut föreningar som erhåller
bidrag för särskild granskning.
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl
föranleder det, att besluta om undantag från gällande bidragsbestämmelser.

I intervju med kultur- och fritidsenheten framgår att ovanstående punkter inte granskas
eller genomförs på regelbunden basis. Anledningarna till detta är att det krävs för mycket
resurser för genomförandet. Vidare är uppfattningen generellt att kontroller för att
säkerställa att av nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de
beviljats för hade kunnat varit bättre. Ett exempel som nämns är verksamhetsbesök hos
föreningen för att kontrollera investeringsbidrag. Historiskt har det genomförts
verksamhetsträffar där kultur- och fritidsenheten träffar föreningarna som söker bidrag
minst en gång per år. Vidare har kultur- och fritidsenheten anordnat träffar där
information om vilka bidrag som går att söka i Vingåkers kommun. Ovanstående
nämnda aktiviteter har dock fått ställas in med hänvisning till covid-19 pandemin. Kulturoch fritidsenhetens uppfattning är dock enligt intervjuer att enheten har god kännedom
om föreningarna och att utbetalningar sker till rätt ändamål. Då genomförda kontroller i
flera fall inte dokumenteras har detta inte fullt ut kunnat verifieras.
En del av bidragstyperna omfattar krav på återrapportering till kultur- och fritidsnämnden,
bland annat evenemangsbidrag. Enligt bidragsregler ska redovisning av evenemanget
görs på en särskild blankett. Blanketterna som inkommer redovisas i ett samlat ärende
till kultur- och fritidsnämnden för information. Enligt intervju förekommer problem med att
vissa föreningar per automatik inte kommer in med dessa. Kultur- och fritidsenheten får
därmed lägga tid och resurser på att påminna föreningarna. Enligt uppgift vid intervju
önskar kultur- och fritidsnämnden också återrapportering kring vissa investeringsbidrag.
Enligt intervju med kultur- och fritidsenheten finns ett nära samarbete med RF-SISU
Sörmland som i sin tur har en god dialog med flera av kommunens föreningar. RF-SISU
Sörmland anordnar föreningsträffar och gör föreningsbesök. Genom samarbetet med
RF-SISU Sörmland får kultur- och fritidsenheten därigenom en kontroll generellt av
idrottsföreningar. I intervju beskrivs att majoriteten av föreningar i Vingåkers kommun är
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idrottsföreningar. Övriga föreningar följs enligt intervju upp genom besök/möte med
föreningen. Besök och möten beskrivs inte ha kunnat genomföras under år 2020 och
hittills år 2021 med hänvisning till covid-19 pandemin.
Som tidigare nämnts finns inga kontrollmoment avseende föreningsbidrag, eller
kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det
ändamål som de beviljats för, i nämndens internkontrollplan.
Bedömning
Revisionsfråga: Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden
utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Nej.
Granskningen visar att bidragsreglernas avsnitt “Granskning och uppföljning” inte
genomförs med någon regelbunden systematik. Vidare framkommer att uppföljning är ett
område som generellt sett kan utvecklas. Vidare har verksamhetsträffar och
informationsmöten begränsats med hänvisning till covid-19.

Uppföljning och återrapportering
Revisionsfråga 7: Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till
nämnden?
Iakttagelser
Kultur- och fritidsnämnden får återrapportering avseende föreningsbidrag i olika former.
Som ovan nämnt föreligger ett återrapporteringskrav i vissa av bidragen som beviljas
och som ska redovisas tillbaka till kultur- och fritidsförvaltningen, bland annat
evenemangsbidrag. Därigenom får kultur- och fritidsnämnden en återrapportering av
genomförda evenemang. Samtidigt förekommer som tidigare nämnts i revisionsfråga 6
att det finns utmaningar med att vissa föreningar per automatik inte kommer in med
återrapportering. Blanketterna som inkommer redovisas enligt uppgift i intervju i ett
samlat ärende till kultur- och fritidsnämnden för information. Utöver detta får kultur- och
fritidsnämnden också återrapportering kring vissa investeringsbidrag.
Vidare tar kultur- och fritidsnämnden del av uppföljning genom återrapportering av
delegationsbeslut, något som ska göras enligt nämndens beslutade delegationsordning.
Vid till exempel sammanträden 2021-03-25 § 23 respektive 2021-05-20 § 41 noteras att
kultur- och fritidsnämnden tar del av en återrapportering av delegationsbeslut.
Enligt uppgift får nämnden också vid slutet av året en föredragning om vad årets bidrag
har gått till. Ovanstående rapportering sker oftast via bildspel med muntlig presentation.
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett exempel på bildspel (protokoll
2020-12-03 § 71).
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2020 (2021-02-25 KFN § 4)
innehåller en redogörelse över verksamhetens utveckling över tid kopplat till antalet
bidragsberättigade föreningar. I verksamhetsberättelsen görs även en uppföljning av
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nämndens mål för året. Målet om att antalet barn i föreningslivet ska bibehållas på
nuvarande nivå har inte uppnåtts med hänvisning till covid-19. Vidare innehåller
verksamhetsberättelsen information om hur mycket föreningsbidrag som betalats ut i
förhållande till beslutad ram.
Som tidigare nämnts i revisionsfråga 1 har kultur- och fritidsnämnden beslutat om
kvalitetsdeklarationer. Exempel på kvalitetsdeklarationer är att nämnden minst en gång
om året ska bjuda in till föreningsmöten, minst en gång om året förlägga nämndens
sammanträden ute i föreningslivet, minst en gång om år arrangera prova- på aktivitet
tillsammans med föreningslivet. Med hänvisning till covid-19 har ovanstående aktiviteter
inte kunnat genomföras fullt ut under 2020 och 2021. I nämndens
verksamhetsberättelse 2020 saknas en uppföljning av nämndens beslutade
kvalitetsdeklarationer.
Bedömning
Revisionsfråga: Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till
nämnden?
Delvis.
Kultur- och fritidsnämnden tar del av beslutade föreningsbidrag utifrån anmälda
delegationsbeslut. Vidare tar nämnden del av ett bildspel i slutet av året över utbetalda
bidrag samt föreningarnas återrapportering enligt bidragsregler. Arbetet med
kvalitetsdeklarationerna har dock inte genomförts med hänvisning till covid-19 och
någon uppföljning av dessa har inte noterats.

Beslut om andra regler under Corona-pandemin och bedömning om andra
regler varit ändamålsenliga
Revisionsfråga 8: Har beslut tagits om att tillämpa andra regler under
Corona-pandemin?
Revisionsfråga 9: Har bedömning gjorts om tillfälliga regler och bidrag under pandemin
är ändamålsenliga?
Iakttagelser
Vingåkers kommun har fattat flera beslut om att tillämpa dels andra regler men också
beslut om nya bidrag under corona-pandemin. Beslut har fattats av både
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kultur-och fritidsnämnden.
●

2020-04-20 § 27 tog kommunfullmäktige i Vingåkers kommun ett beslut om åtgärder
för att mildra effekter för lokala företag och föreningar med anledning av Covid-19.
Bland annat innefattade kommunfullmäktiges beslut att ge kommunens nämnder
möjlighet att vid behov efterskänka hyra för arrenden samt lokaler för företag och
lokala föreningar, efter en individuell prövning i varje enskilt fall, så länge behovet är
påkallat. Vidare innefattade kommunfullmäktiges beslut att “Kommunens stöd till
föreningslivet, inklusive sponsring, ska anpassas för att underlätta lokala föreningars
situation”
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●

2020-12-03 § 65 tog kultur-och fritidsnämnden beslut om bidrag med anledning av
covid-19. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om “bidrag för förluster vid
sammankomster”. Vid sammanträdet beslutades att dela ut de 290 tkr som är kvar
av de avsatta medel för föreningsbidrag. Detta utifrån en blankett som delades ut till
föreningarna för att få en tydligare bild av hur covid-19 pandemin har påverkat
föreningarna.

●

2021-02-25 § 3 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om en tillfällig förändring av
bidragsregler pga Covid-19. Beslutet innebär att föreningarna får använda tidigare
års siffror avseende genomförda aktiviteter år 2019 även för 2020. Beslutet avser
aktivitetsbidrag.

●

2021-03-25 §19 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om att avsätta 250 000 kr inom
befintlig ram (år 2021) för ett tillfälligt förlustbidrag om upp till 25 000 per ansökan
som ska underlätta för föreningarna under Coronapandemin. Vidare beslutades att
uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för bidraget och redovisa dessa vid
nästkommande nämnd.

●

2021-05-20 KFN §34 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om riktlinjer för covid-19
bidrag.
○ Riktlinjerna innebär att föreningen ska leva upp till grundförutsättningar för
bidragsregler. Max en ansökan får göras per inställt evenamang eller
sammankomst och ansökan ska innehålla en utförlig redogörelse av vilken
ekonomisk förlust det inställda evenemanget bidragit bidragit till samt kunna
redovisa att föreningen haft intäkter för liknande evenemang/sammankomst
något av de senaste 3 åren. Maxbeloppet som kan betalas ut är 25,000 per
ansökan. Sista ansökningsdag av bidraget är 31 oktober 2021 och nämnden
fattar beslut om fördelningen av bidraget vid nämndens sammanträde den 2
december 2021.

●

2021-05-20 KFN §28 Krisstöd till föreningar
○ Kultur och fritidsnämnden beslutar (föreslå2) att Kommunstyrelsen avsätter 1
000 000 kr som ett krisstöd till föreningar att söka medel ur. Vidare beslutade
kultur- och fritidsnämnden att utarbeta riktlinjer och fördela krisstödet.
○ Ärendet återremitteras 2021-08-17 §121 av kommunstyrelsens arbetsutskott
till kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån att krisstöd till föreningar
ska beslutas om i samband med att riktlinjerna tas.

Som ovan presenterats har ett antal justeringar gjorts inom ramen för föreningsbidrag i
Vingåkers kommun. Någon formell uppföljning eller utvärdering har dock inte gjorts.
Bedömningen från intervjuade är att nämnden har anpassat bidragen och tillfört nya
bidragsformer i syfte att möta föreningarnas nya och förändrade behov. Vid intervjuer
framförs att kultur- och fritidsnämnden gjort det man kan utifrån tilldelad ram och som
presenterats ovan har kultur- och fritidsnämnden äskat ytterligare medel om 1 mnkr
rörande krisstöd till föreningar. Vidare uppges i intervju att föreningarna hade gynnats
2

Föreslå saknas i formellt beslutsprotokoll. I tjänsteskrivelse till ärendet inkluderar skrivningen
föreslår och meningen är därmed enligt ovan.
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av beslut som var av mer långsiktig karaktär i början av pandemin, samtidigt som det
påpekas att det vore omöjligt att veta eller förutspå att pandemin skulle pågå under en
lång period.
Bedömning
Revisionsfråga 8: Har beslut tagits om att tillämpa andra regler under
Corona-pandemin?
Ja.
Kultur-och fritidsnämnden har fattat flera beslut om att tillämpa andra regler men också
skapat nya föreningsbidrag under corona-pandemin utifrån nämndens angivna ram.
Vidare har kultur- och fritidsnämnden äskat ytterligare medel av kommunstyrelsen för ett
krisstöd till föreningar.
Revisionsfråga 9: Har bedömning gjorts om tillfälliga regler och bidrag under pandemin
är ändamålsenliga?
Nej.
Någon formell uppföljning eller utvärdering har inte påbörjats.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun genomfört
en granskning av bidrag inom kultur och fritid. Granskningens syfte är att bedöma om
kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar
samt om de är ändamålsenliga.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden
inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll av bidrag till föreningar samt att de delvis
är ändamålsenliga.

Rekommendationer
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kultur- och
fritidsnämnden:
●

Säkerställ att granskning och uppföljning enligt bidragsreglerna genomförs fullt ut i
enlighet med gällande bidragsregler.

●

Säkerställ att genomförda kontroller inom ramen för bidragsriktlinjerna dokumenteras
i högre utsträckning än idag.

●

Säkerställ att dokumenterade rutiner upprättas för att kontrollera att
utbetalning görs till rätt förening.

●

Säkerställ att nämndens löften i kvalitetsdeklarationen genomförs och att arbetet
med löften följs upp av nämnden.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

1. Finns det aktuella måloch styrdokument som
ligger till grund för beslut
om föreningsbidrag?

Ja
Kultur- och fritidsnämnden har
i nämndplan fastställt mål och
ett antal så kallade löften
avseende kommunens
föreningsverksamhet. Vidare
finns styrande principer
upprättade och mål för
kommunens
föreningsverksamhet som är
fastställda i Bidragsregler för
Vingåker kommun.

2. Finns det
dokumenterade regler och
rutiner som ligger till grund
för beslut och utbetalningar
av föreningsbidrag och är
dessa förenliga med
fastställda mål och
styrdokument?

Ja
Bidragsregler för Vingåkers
kommun är det huvudsakliga
styrande dokument som styr
beslut om tilldelning av
föreningsbidrag av kultur- och
fritidsnämnden.
Styrdokumentet omfattar
information om krav som
måste uppfyllas av
bidragssökande föreningar.
Vidare anges i dokumentet
information om hur olika typer
av bidrags söks samt
begränsning och restriktioner
avseende bidragets storlek
och vad det syftar till att
åstadkomma. Beslutsmandat
avseende föreningsbidrag är
fastställt i kultur- och
fritidsnämndens
delegationsordning.

3. Följs upprättade rutiner
och riktlinjer av
förvaltningen?

Delvis
Av genomfört stickprov
framgår att bidragsreglerna
delvis följts vid handläggning
av föreningsbidrag. Stickprovet
visar på avvikelser främst
kopplat till bidragsreglernas
allmänna bestämmelser och
villkor för bidragsberättigade
föreningar. Flera av punkterna
har inte kunnat kontrolleras
eller verifierats med
hänvisning till avsaknad av
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dokumentation eller
genomförda kontroller.
4. Uppfyller ansökningarna
krav i beslutade riktlinjer?

Delvis
Genomförd stickprovskontroll
visar att bidragsansökningar i
huvudsak uppfyller krav i
beslutade riktlinjer. Avvikelser
noteras dock i ett par fall inom
ramen för stickprovskontroll.
Vidare har medlemslistor ej
kunnat kontrolleras i
stickprovskontroll då
förvaltningen inte sparar dessa
av GDPR-skäl.

5. Finns kontroller som
säkerställer att
utbetalningar sker till rätt
förening och enligt
nämndens beslut?

Delvis
Granskningen visar att viss
kontroll inför utbetalningar görs
hos både kultur- och
fritidsenheten och
ekonomienheten. Dock saknas
en dokumenterad rutin som
beskriver vilka kontroller som
ska genomföras för att
säkerställa att utbetalning görs
till rätt förening.

6. Genomförs tillräckliga
kontroller för att säkerställa
att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används
till det ändamål som de
beviljats för?

Nej
Granskningen visar att
bidragsreglernas avsnitt
“Granskning och uppföljning”
inte genomförs med någon
regelbunden systematik.
Vidare framkommer att
uppföljning är ett område som
generellt sett kan utvecklas.
Vidare har verksamhetsträffar
och informationsmöten
begränsats med hänvisning till
covid-19.

7. Sker en tillräcklig
uppföljning och
återrapportering av bidrag
till nämnden?

Delvis
Kultur- och fritidsnämnden tar
del av beslutade
föreningsbidrag utifrån
anmälda delegationsbeslut.
Vidare tar nämnden del av ett
bildspel i slutet av året över
utbetalda bidrag samt
föreningarnas återrapportering
enligt bidragsregler. Arbetet
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med kvalitetsdeklarationerna
har dock inte genomförts med
hänvisning till covid-19 och
någon uppföljning av dessa
har inte noterats.
8. Har beslut tagits om att
tillämpa andra regler under
Corona-pandemin?

Ja
Kultur-och fritidsnämnden har
fattat flera beslut om att
tillämpa andra regler men
också skapat nya
föreningsbidrag under
corona-pandemin utifrån
nämndens angivna ram.
Vidare har kultur- och
fritidsnämnden äskat
ytterligare medel av
kommunstyrelsen för ett
krisstöd till föreningar.

9. Har bedömning gjorts
om tillfälliga regler och
bidrag under pandemin är
ändamålsenliga?

Nej
Någon formell uppföljning eller
utvärdering av tillfälliga regler
och bidrag under pandemin
har ännu inte påbörjats.
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Bilagor
Bilaga 1
Grundregler för föreningar - Bidragsregler för Vingåker kommun:
Grundregler för föreningar

Dokument

Bidragsberättigade föreningar
För att vara berättigad till att söka föreningsbidrag ska föreningen uppfylla
de juridiska kraven som ideell förening samt uppfylla något av villkoren:
• Bedriver barn- och ungdomsverksamhet
• Berikar det lokala kultur- och fritidsutbudet i Vingåkers kommun
• Främjar folkhälsan i Vingåkers kommun
• Bedöms göra en samhällsnyttig insats i Vingåkers kommun
• Är studieförbund verksamma i Vingåkers kommun

-

Allmänna bestämmelser för registrerade föreningar
Föreningen skall:
ha sitt säte i Vingåkers kommun (undantaget är studieförbund som dock
ska vara verksamma i Vingåkers kommun)
• ha antagit skriftligt utformade stadgar samt ha en av medlemmar vald
och fungerande styrelse
• vara uppbyggd enligt demokratiska principer, vara öppen för alla, arbeta
för jämställdhet, integration och folkhälsa (bör framgå av stadgarna)
• verka för tobaks-, alkohol-, dopning och drogfrihet
• bedriva en allmännyttig, ideell, fritidsverksverksamhet i kommunen
• tillämpa och vägledas av FN:s barnkonvention för verksamhet för barn
och ungdomar under 18 år
• årligen genomföra ett årsmöte där val av styrelse,
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse
behandlats och godkänts av medlemmarna
• senast en månad efter års- eller bildandemöte ska förening skicka in
följande handlingar till fritidskontoret: (se cell till höger ->)

- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse
underskriven av styrelsen
- Balans- och
resultaträkning
- Revisionsberättelse
- Uppdatera uppgifter i
föreningsregistret (se om
registrering och
uppdatering)

Villkor för bidragsberättigade föreningar
Förutom gällande allmänna bestämmelser för registrerade föreningar (se
ovan rubrik) gäller även följande villkor för att förening skall ha rätt till
bidrag i Vingåkers kommun:
• En majoritet (mer än 50 %) av föreningens medlemmar skall vara
bosatta i Vingåkers kommun.
• Föreningen skall sträva efter att flickor och pojkar, kvinnor och män skall
ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess
verksamhet.
• Föreningen skall ha varit registrerad i kommunens föreningsregister
under minst ett år.
• Registrerad förening ska ha minst 20 medlemmar som betalt
medlemsavgift.
• Bidragsberättigad medlem:
o är upptagen i föreningens medlemsförteckning med
folkbokföringsadress och födelsenummer (alla 10 siffror)
o har betalt personlig medlemsavgift om lägst 100 kr per år. För
föreningar som tillämpar familjemedlemskap ska medlemsavgiften
vara lägst 150 kr per år
• Föreningen skall inom styrelsen utse en bidragsansvarig som är väl

-
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insatt i bidragsbestämmelserna, och skall delta i av kommunen anordnade
informationstillfällen.
• Föreningen skall ha ett på föreningen registrerat plus- eller
bankgirokonto dit utbetalning kan ske.
• Bidrag ges inte till religiös eller politisk verksamhet. Däremot kan
religiösa och politiska föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och
fritidsverksamhet om de saknar religiösa och politiska syften och innehåll.
• Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning
kan endast om samordning mellan nämnderna/förvaltningarna sker, få
bidrag från kultur- och fritidsnämnden för samma verksamhet eller
ändamål.
• Det skall framgå på föreningarnas hemsidor och i tryckt material att
Vingåkers kommun är samarbetspart eller sponsor. Logga som
föreningarna skall använda finns på www.vingaker.se (sök Grafisk
manual).
• För sent inkommen ansökan om bidrag behandlas inte.

Bilaga 2
Grundregler kommunens bidragsformer enligt stickprov
Grundregler bidragsformer

Dokument

Driftbidrag 1
Med driftsbidrag vill kultur- och fritidsnämnden säkerställa tillgången och
mångfalden av idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.
Riktlinjer
Driftbidrag till föreningsägda anläggningar betalas ut i förhållande till
föreningens faktiska driftkostnad för anläggning. Kultur- och
fritidsnämnden fastställer årligen nivån för driftsbidraget.
Villkor
● Driftbidraget kan sökas av en förening som ansvarar för driften av
egen eller som på uppdrag av kommunen utför hel eller delvis
skötsel av kommunalt ägd anläggning.
● Driftbidrag kan bara sökas av förening som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet enligt villkoren för aktivitetsbidrag och
redovisar detta till kommunen.
● Anläggningen ska användas regelbundet till föreningens
huvudsakliga verksamhet och vara tillgänglig för andra föreningar
och kommunens invånare.
● Driftbidraget utbetalas i förhållande till föreningens faktiska
driftkostnad för anläggningen.
Ansökan
● Görs enligt avsedd blankett som fnns på www.vingåker.se
● Sista ansökningsdag är den 31 mars.
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Hyresbidrag
Villkor
● Hyresbidrag kan sökas av förening som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet enligt villkoren för aktivitetsbidrag och
redovisar detta till kommunen.
● Möjlighet att hyra kommunala lokaler ska alltid prövas innan
kommunen fattar beslut om bidraget
● En av nämnden årlig fastställd summa fördelas sedan
proportionerligt till de föreningar som ansökt och beviljats bidrag.
Ansökan
● Görs enligt avsedd blankett som fnns på www.vingåker.se
● Sista ansökningsdag är den 31 mars.
Investeringsbidrag
Med investeringsbidrag vill kultur- och fritidsnämnden skapa
förutsättningar för nybyggnad, underhåll och reparation av anläggningar.
Bidraget kan ges till:
● Investeringar i föreningsanläggningar vad gäller ny- till eller
ombyggnad av anläggning
● Förbättrings- och reparationsarbeten av anläggning
● Inköp av fast inredning i föreningslokalen
Villkor
Bidraget kan ges till föreningar som äger eller långfristigt arrenderar/hyr
anläggning vilken är belägen i Vingåkers kommun.
Bidraget kan utgå efter nämndens prövning i varje enskilt fall. Vanligen
ges bidrag endast till del av den totala kostnaden.
Ansökan
- Ansökan kan göras löpande under året.
- Görs enligt avsedd blankett som fnns på www.vingåker.se
Förluster vid sammankomst
Beslutade riktlinjer för bidragstypen saknas.
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2021-11-03

Annika Hansson
___________________________

Jesper Häggman
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vingåker kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2021-03-22. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Utlåtande avseende delårsrapport 2021
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den
ekonomiska forvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Vingåkers kommuns delårsrapport per 2021 08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Resultatet for perioden uppgår till 15,6 mnkr (10,3 mnkr), vilket är 5,3 mnkr bättre än föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 6,6 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi foljande bedömning av kommunens delårsrapport:
• Delårsrapporten bedöms inte vara upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Det finns vissa avvikelser i räkenskaperna som kvarstår sedan tidigare och som medfor denna bedömning. Medel från Migrationsverket avseende et abieringsersättning, bidrag for ensamkommande barn samt ensamkommande barn som
fy Iler 18 år under asylprocessen finns skuldförde med sammanlagt 16,0 mnkr. Redovisningsprinciperna behöver utvecklas ytterligare på en punkt.
• Utvärdering har skett av detjinansiella målet for god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har fattat beslut om mål for planperioden och målet bedöms som uppfyllt då
man bedömer att det finns forutsättningar att nå målet under perioden 2020 - 2022.
Prognosen for 2021 pekar på ett positivt resultat.
• Det lämnas en analys av verksamhetsmålenför god ekonomisk hushållning samt en
prognos for måluppfyllelsen under 2021 Bedömningen nu är att tre av målen bedöms
uppnås medan målet avseende skolan bedöms nås delvis.
• Vi har farhågor infor de underskott som nämndernas prognostiserade resultat sammanlagt visar.

Vingåkers kommuns revisorer

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

210101 210831

200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

Befolkning (antal
invånare 31 juli)

9 087

9 165

9 162

9 177

9 143

Skattesats (kronor per
intjänad hundralapp)

22,67

22,67

22,67

22,73

22,73

Personal (antal
tillsvidareanställda)

718

733

702

719

687

Sjukfrånvaro, %

8,60

10,79

7,92

8,17

8,23

6 570

3 315

-13 804

-13 210

2 311

Periodens resultat, tkr

15 588

10 295

-8 301

-5 000

2 909

Justerat resultat,
perioden, tkr

14 846

10 136

3 138

-2 831

2 495

42

42

37

47

49

Årsprognos,
resultat, tkr

Soliditet, %

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

Privata utförare (köp över 1,0
mkr)

Nämnder

Verksamhet

Kommunstyrelsen

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

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom samt
förskoleverksamhet och fritidsverksamhet, i
enlighet med skollagen och skolförordningen.
Nämnden ansvarar också för grund- och
gymnasiesärskolan samt den kommunala
kulturskolan.
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Föräldrakooperativet Trollkojan
Ekonomisk förening,
Österåkersbygdens
friskoleförening, Kunskapsskolan
i Sverige AB,

Privata utförare (köp över 1,0
mkr)

Nämnder

Verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Socialnämnden

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

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

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

Bolag

Verksamhet

Ägarförhållande

AB Vingåkershem

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

Kommunen äger 100%
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Bolag

Verksamhet

Ägarförhållande

Vingåkers Kommunfastigheter
AB

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

Kommunen äger 100%

Vingåkers Kraft AB

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

Vingåkers Kommunfastigheter AB äger
100%

Vingåker Vatten och Avfall AB

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

Kommunen äger 100%

Sörmland Vatten och Avfall
AB

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

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

Kommunalförbund

Verksamhet

Ägarförhållande

Kommunalförbundet Västra
Sörmlands Räddningstjänst

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

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

Verksamhet

Ägarförhållande

Viadidaktnämnden

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

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

Övriga organisationer med
kommunalt ägarintresse
Överförmyndarnämnden

Tillsammans med Flen och Gnesta
kommun. Flen är värdkommun

Taxe- och avgiftsnämnden

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

Patientnämnden

Samtliga kommuner i Sörmland samt
Region Sörmland

Vårdförbundet Sörmland

Tillsammans med Flen, Eskilstuna,
Katrineholm och Strängnäs kommun

Övriga

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

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

Kommunens styrmodell

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

Vision

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

6.3

Värdegrund

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

Strategisk inriktning

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

Uppsiktsplikt

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

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

7.1

Måluppföljning

7.1.1 Prioriterat område 1 - Ekonomi i balans

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

7.1.2 Prioriterat område 2 - Skola

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

7.1.3 Prioriterat område 3 - Hållbar tillväxt

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

7.1.4 Prioriterat område 4 - Landsbygdsutveckling

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

7.2

Intern kontroll

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

7.3

Utvärdering av ekonomisk ställning

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

tkr

Nettoavvikelse
210831

Kommunstyrelsen

Föregående
prognos (tertial 1)

Prognos 211231

1 445

-3 550

-2 550

Samhällsbyggnadsnämnden

849

0

-800

Kultur- och fritidsnämnden

-750

-900

-300

Barn- och utbildningsnämnden

-2 370

-6 009

-7 644

Socialnämnden

-1 047

-4 862

-2 540

Totalt nämnderna

-1 873

-15 321

-13 834

Finansen

14 027

15 691

14 500

-699

0

0

11 455

370

666

Pågående investeringar
Totalt kommunen

Nedan kommenteras respektive nämnds nettoavvikelse jämfört med budget samt årsprognos.
Kommunstyrelsen
Utfallet efter åtta månader + 1 445 tkr men prognosen på helår - 3 550 tkr. Det beror främst på att
Mat & Måltider har både minskade intäkter och ökade utgifter och att översvämningarna i våras
kostade ca 1 000 tkr. Dessutom ligger inom kommunstyrelsen 1 200 tkr avsatt utöver budget för
projektet att öka kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska försörjningsstödet. De
kostnadsminskningar som det projektet förväntas ge ligger inom socialnämnden.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med åtgärder som syftar till att året ekonomiskt ska klaras av inom
de ekonomiska ramarna. Det finns till exempel en del poster som inte är utnyttjade ännu och som
skulle kunna användas för att möta en del av det prognostiserade underskottet.
Barn- och utbildningsnämnden
Utfallet efter åtta månader -2 370 tkr med en årsprognos på -6 009 tkr. Till och med augusti visar
barn- och utbildningsnämnden ett negativt utfall jämfört med budget på -2 370 tkr. En del av
periodens underskott tillskrivs särskolan med -1 436 tkr. Tre av enheterna har ett minusresultat för
perioden med totalt -3 798 tkr på grund av för höga personalkostnader. Flera enheter gick in i 2021
med för höga personalkostnader och åtgärder har inte kunnat genomföras förrän till hösten, då
personal är anställd per läsår. Flera av enheterna har minskat på personal till hösten medan andra inte
kunnat göra det på grund av många elever med omfattande stödbehov, lokaler som kräver fler vuxna
för att tillgodose trygghet och fler behöriga lärare, vilket medför en högre personalkostnad.
Kostnader för köp av huvudverksamhet och skolskjuts är dyrare än budgeterat. Förskolan visar ett
positivt resultat med 1 245 tkr, vilket är en följd av coronapandemin med färre barn inskrivna i
förskolan och återhållsamhet med vikarier. Även gymnasieskolan visar ett positivt resultat för
perioden med 1 066 tkr. Vi tror dock att vi har något fler elever i höst jämfört med i våras, vilket
kommer äta upp överskottet. Faktiskt antal elever vet vi i slutet av september.
Prognos på helår för barn- och utbildningsnämnden uppgår till -6 009 tkr jämfört med budget.

19

437

Socialnämnden
Utfallet efter åtta månader -1 047 tkr med prognosen på helår -4 862 tkr. Socialnämndens
prognos ligger i linje med det underskott nämnden har inbyggt i årets budget, cirka 4,8 mkr. Det
kommer de kommande åren att växa mycket snabbt. Hemtjänsten har fortsatt en sjunkande omfattning
i spåren av pandemin. Trycket på särskilt boende är mycket högt för närvarande med ett antal ärenden
där det riskeras viten för en utförda beslut inom några månader. Totalt sett är äldreomsorgens prognos
ett plusresultat på knappt 5,2 mkr. Funktionshinderomsorgens prognos är ett underskott på 3,5 mkr på
grund av nya ärenden inom personlig assistans samt en fortsatt ökning av brukare med daglig
verksamhet. Försörjningsstödet har en mycket positiv utveckling och kostnadsläget är 4-5 mkr lägre än
året innan. Däremot har kostnaderna för placeringar, framför allt för barn och unga ökat kraftigt och
prognosen är totalt ett underskott på cirka 2 mkr. Socialnämnden har under perioden fått statsbidrag
med 3,7 mkr för kostnader som återsökts och härrör till 2020 till följd av sjukdomen covid-19.
Samhällsbyggnadsnämnden
Utfallet efter åtta månader + 849 tkr och prognosen på helår 0 tkr.
Antalet bygglovsärenden har under perioden ökat och gett högre intäkter vilket ger en positiv
avvikelse. Inom miljö är personalkostnaderna lägre på grund av föräldraledighet och vakanser.
Bostadsanpassningen pekar på ett mindre underskott. Sammantaget pekar prognosen på att nämnden
följer budget.
Kultur- och fritidsnämnden
Utfallet efter åtta månader - 750 tkr och prognosen på helår - 900 tkr. I utfallet återfinns
minskade intäkter, inom bland annat badhuset och Säfstaholms slott på grund av pandemin. Men då
badhuset varit öppet under sommaren och man har hållit igen på utgifterna är prognosen god.
Säfstaholms slott var fram till 18 juni stängt och att arbeta in ett nytt varumärke som Säfstaholms slott
med ny inriktning och en bredare målgrupp tar tid. Inom fritidsgården har nämnden till sista augusti
betalat dubbla hyror, både för den nya och den gamla fritidsgården.

7.4

Ekonomisk analys

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

tkr

210831

Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, total
Pågående investeringar
Periodens/Årets resultat

Prognos 211231
4 133

6 200

12 154

370

-699

0

15 588

6 570

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

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

Utfall, tkr

Budget, tkr

Avvikelse, tk
r

Intäkter
Kommunalskatt, preliminära medel

394 221

392 752

1 469

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2020

1 797

0

1 797

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2021

6 911

-3 221

10 132

23 882

25 041

-1 159

Inkomstutjämning

143 043

141 529

1 514

Kostnadsutjämning

29 738

29 748

-10

Regleringspost

27 213

27 161

52

Flyktingmedel

1 978

1 978

0

LSS-utjämning

4 807

4 886

-79

633 590

619 874

13 716

0

0

0

633 590

619 874

13 716

Kommunal fastighetsavgift

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

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

Pensionsförpliktelse

2021, prel

Total pensionsförpliktelse enl balansräkningen, tkr

2020

176 438

175 797

18 409

13 441

varav Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt, tkr

158 029

162 356

Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsförsäkring, tkr

63 438

63 438

0

0

239 876

239 235

varav Avsättning inkl särskild löneskatt, tkr

Pensionsförpliktelse tryggad i pensionsstiftelse, tkr
SUMMA Pensionsförpliktelse
Förvaltade pensionsmedel

2021, prel

Totalt pensionsförsäkringskapital, tkr

2020

43 939

43 939

1 285

831

Totalt kapital, pensionsstiftelse, tkr

0

0

Finansiella placeringar, tkr

0

0

43 939

43 939

varav överskottsmedel, tkr

SUMMA Förvaltade pensionsmedel, tkr
Finansiering

2021, prel

Återlånade medel, tkr *

2020

195 937

195 295

18

18

Konsolideringsgrad% **

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

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

2021, prel

Årets utbetalda pensioner

2020
8 848

9 023

104

356

4 684

9 839

13 328

11 487

Särskild löneskatt

6 850

7 726

Förändring avsättn pensioner

1 374

1 496

35 188

39 927

Ränta på pensionsmedel
Försäkring pensionsskuld
Avgiftsbestämd ålderspension

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

Nämnd

Beslut

Totalbelopp
budget, tkr

Utfall
20210831, tk
r

Återstår, tkr

Kommunstyrelsen

KF § 118, 2020-11-23

9 145

5 370

3 775

Kultur och fritidsnämnden

KF § 118, 2020-11-23

185

26

159

Samhällsbyggnadsnämnden

KF § 118, 2020-11-23

320

288

32

Barn- och
utbildningsnämnden

KF § 118, 2020-11-23

600

4

596

Socialnämnden*

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

5 108

81

5 027

SUMMA UTGIFTER, tkr

15 358

5 769

9 589

Investeringsutrymme, tkr

11 760

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

Totalbelopp budget
2021, tkr

Utfall 210831, tkr

Återstår, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Datorer till förtroendevalda

406

398

8

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

18

682

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Digidel-center mm

600

0

600

Dagvattendikning,

500

257

243

Datainvestering

600

997

-397

Digitalisering skolan

1 400

675

725

Digitala vägskyltar

1 450

0

1450

Digitalisering, Kommunikationsenheten

350

55

295

Inventarier, konferenser, slottet mm

120

62

58

Lokala utvecklingsplaner kommunen

140

0

140

Tekniskas område (maskiner, fordon &
fastigheter)

2 850

126

2 724

Parker & rekreationsområden (lek, bad, park
& utsmyckning

2 250

2011

239

Trygghetsvandringar

200

0

200

Kök och restauranger

150

0

150

Utrustning sport- och gymnastiksalar, PA

100

72

28

0

699

-699

-2 671

0

-2671

9 145

5 370

3 775

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

26

159

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

288

32

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

4

596

5108

81

5027

15 358

5 769

9 589

Infrastruktur Brene
Budgetbesparing KS investeringar
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

SOCIALNÄMNDEN
TOTALT KOMMUNEN

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

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, t
kr

Utfall 20162020, tkr

Utfall 2021
(augusti), tkr

Återstår, tkr

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

9 241

42

3 517

§ 118 den
23/11-2020

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

12 914

0

2 088

10 826

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

0

130

8 870

§ 57 den
21/6-21

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad Vingåkersån

17 500

0

3

17 497

52 214

9 241

2 263

40 710

SUMMA

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

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

2020

2019

96,38

95,98

96,39

Kommunledningsförvaltningen

100

100

100

Kultur- och
samhällbyggandsförvaltningen

95

92,85

93,09

Socialförvaltningen

93,96

92,91

93,04

Totalt

95,31

94,39

94,59

Intermittent anställda (timanställda)
Fram till 31 augusti år 2021 utfördes motsvarande 52 årsarbetare av intermittent anställda, under
samma period år 2020 var det motsvarande 63 årsarbetare.

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

Annonser

Rekryterade

Ej
rekryterad/
Annonseras
igen

Pågående

Barn- och utbildningsförvaltningen

53

35

9

9

Socialförvaltningen

70

35

26

9

Kommunledningsförvaltningen

1

1

0

0

Kultur- och
samhälsbyggnadsförvaltningen

10

6

3

1

134

77

38

19

TOTALT

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

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

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

%

2021

Över 60 dagar

2020

2019

51,16

45,21

53,36

9,18

9,28

6,6

7,6

10,3

7,09

50- år

9,49

11,67

8,94

Kvinna

1,52

12,0

8,7

Man

1,06

6,2

4,9

8,6

10,79

7,92

-29 år
30-49 år

Kommunen

%

2021

2020

2019

Kommunledningsförvaltningen

1,65

3,07

3,98

Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

7,07

8,54

8,55

Barn- och utbildningsförvaltningen

7,77

10,16

7,60

10,65

12,87

8,56

8,60

10,79

7,92

Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, totalt

10

Förväntad utveckling

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

11.1 Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

Prognos
211231

Budget 211231

Verksamhetens intäkter

3

106 853

90 591

150 443

109 443

Verksamhetens kostnader

4

-509 116

-485 940

-765 351

-711 005

-11 100

0

-11 100

0

-7 439

-7 460

-12 124

-12 124

-409 702

-402 809

-627 032

-613 686

Skatteintäkter

269 219

260 662

402 929

389 531

Generella statsbidrag och
utjämning

153 774

151 882

230 660

230 342

Verksamhetens resultat

13 291

9 736

6 557

6 187

2 482

1 340

600

600

-185

-781

-587

-587

15 588

10 295

6 570

6 200

0

0

0

0

15 588

10 295

6 570

6 200

Jämförelsestörande post,
medfinansiering ÅVC
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

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

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

5

93 265

93 115

92 157

Maskiner och inventarier

6

34 939

34 234

36 152

Värdepapper

7

75 044

73 678

75 278

Långfristiga fordringar

8

0

1 600

0

203 248

202 628

203 587

6 573

6 984

6 984

6 573

6 984

6 984

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur

9

Summa bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd

10

555

372

517

Exploateringsverksamhet

10

331

150

299

Kortfristiga fordringar

11

53 348

53 652

54 608

Kassa och bank

12

68 385

61 746

59 941

Summa omsättningstillgångar

122 618

115 921

115 365

Summa tillgångar

332 440

325 531

325 937

139 711

126 861

139 711

15 588

10 295

12 850

13

155 299

137 156

139 711

Pensioner (inkl särsk löneskatt)

14

15 982

11 372

13 441

Andra avsättningar

14

33 359

29 075

31 612

49 341

40 447

45 053

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

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

15

0

0

0

Kortfristiga skulder

16

127 800

147 929

141 174

Summa skulder

127 800

147 929

141 174

Summa eget kapital, avsättningar & skulder

332 440

325 531

325 937
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Forts Balansräkning, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

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

129 614

132 735

130 658

Särskild löneskatt

31 444

32 202

31 698

Borgensåtagande

743 939

716 314

743 189

Hyresavtal

723 471

243 840

723 471
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11.3 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, tkr

Not

Utfall 210831

Utfall 200831

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

15 588

10 295

Justering för av- och nedskrivningar

17

7 439

7 460

Justering för gjorda avsättningar

18

0

0

4 288

576

1

-1

27 317

18 329

1 260

-12 337

-70

0

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder

-13 374

-14 894

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15 132

-8 901

-7 334

-6 364

Pågående investeringar

0

0

Försäljning av materiella tillgångar

0

141

Investering i finansiella tillgångar

0

0

Försäljning av finansiella tillgångar

0

0

-7 334

-6 223

Nyupptagna lån

0

0

Amortering av skuld inkl överförda lån till bolag

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

645

2 846

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

645

2 846

8 444

-12 278

Likvida medel vid årets början

59 941

74 024

Likvida medel vid periodens slut

68 385

61 746

8 444

-12 278

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej resultatpåverkande poster

19

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

SUMMA KASSAFLÖDE
Periodens kassaflöde

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

Utfall 210831

Utfall 200831

Prognos
211231

Not 3 - Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

106 853

90 591

150 443

Summa externa intäkter

106 853

90 591

150 443

Reavinst fastighetsförsäljning

0

0

0

Övrigt

0

0

0

106 853

90 591

150 443

10 429

8 167

9 826

11 137

Bidrag

75 034

59 288

Övrigt

11 565

11 999

Kostnader enligt driftredovisning och integrationsmedel

509 116

485 940

765 351

Summa externa kostnader

509 116

485 940

765 351

4 727

4 720

Lämnade bidrag

40 531

31 688

Köp av huvudverksamhet

83 627

74 675

278 513

274 891

Lokal- och markhyror

43 591

41 084

Förbrukningsinventarier

11 779

12 760

Övrigt

46 347

33 568

Summa verksamhetens intäkter
Varav:
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden

Not 4 - Verksamhetens kostnader

Varav:
Inköp anläggningstillgångar

Personalkostnad inkl pålägg
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Nothänvisningar till balansräkningen
Nothänvisningar Balansräkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

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

107 136

104 239

104 239

4 532

2 222

3 103

Försäljning

0

0

-65

Utrangering

0

0

-141

Överföring

0

0

0

Summa anskaffningsvärde

111 667

106 461

107 136

Ingående ack avskrivning 2021-01-01

-14 977

-9 691

-9 691

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

-3 424

-3 513

-5 286

-18 401

-13 204

-14 977

Ingående ack nedskrivning 2021-01-01

0

0

0

Försäljning

0

-141

0

Utrangering

0

0

0

Periodens nedskrivning

0

0

0

Summa ack nedskrivning

0

-141

0

93 265

93 115

92 159

50 994

43 140

43 106

2 802

4 142

7 888

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

53 796

47 282

50 994

-14 841

-9 101

-9 066

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

-4 015

-3 947

-5 775

-18 856

-13 048

-14 841

34 939

34 234

36 152

Inköp

Periodens avskrivning
Summa ack avskrivningar

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar

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

Summa anskaffningsvärde
Ingående ack avskrivning 2021-01-01

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

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

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

1 000

1 000

1 000

60 342

60 342

60 342

4 000

4 000

4 000

43

43

43

Kommentus AB, 18 st

2

2

2

Sörmlandsturism AB, 3 st

3

3

3

9 627

8 027

9 627

28

262

262

75 044

73 678

75 278

Kommuninvest Ekonomisk förening

0

1 600

0

Summa långfristig utlåning

0

1 600

0

Summa långfristiga fordringar

0

1 600

0

Citybanan

6 573

6 984

6 984

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 573

6 984

6 984

376

226

376

74

146

74

Lager KoF Böcker

105

0

68

Summa förråd

555

372

517

Exploateringsverksamhet Industri

102

-189

102

Exploateringsverksamhet Småhustomt

228

339

196

Summa exploateringsverksamhet

331

150

299

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

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

Not 8 - Långfristiga fordringar
Långfristig utlåning

Not 9 - Bidrag till statlig infrastruktur

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

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

Not 11 - Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

1 838

2 105

3 951

Kundfordringar

1 836

485

2 565

Kommunalskatt, moms m m

21 609

23 268

24 485

Periodisering leverantörsfakturor

26 378

26 452

22 125

1 687

1 342

1 483

53 348

53 652

54 608

4

4

4

4 231

392

1 639

Bank

64 150

61 350

58 299

Summa kassa och bank

68 385

61 746

59 941

139 711

126 861

126 861

10 544

10 055

10 055

sociala investeringar

1 195

1 195

1 194

demografisk reserv

2 361

2 361

2 361

verksamhetsutveckling

1 908

1 908

1 908

politisk prioritering projekt

5 354

5 745

5 353

15 588

10 295

12 850

155 299

137 156

139 711

Övrigt
Summa kortfristiga fordringar

Not 12 - Kassa och bank
Kassa
Plusgiro

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

Periodens vinst / förlust
Summa eget kapital

44

462

Nothänvisningar Balansräkningen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Utfall 201231

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

12 862

8 977

10 758

Särskild löneskatt

3 120

2 177

2 610

Garantipensioner

0

176

59

Särskild löneskatt garantipension

0

42

14

15 982

11 372

13 441

33 359

29 075

31 612

0

0

0

33 359

29 075

31 612

Ingående skuld

0

0

0

Nya lån

0

0

0

Amortering

0

0

0

Utgående låneskuld

0

0

0

6 076

6 450

5 481

Leverantörsskulder

28 796

32 174

29 993

Semesterlöneskuld

18 931

16 886

18 931

Individuella pensioner inkl särskild löneskatt

11 089

10 670

14 476

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

16 258

23 112

28 532

6 173

3 808

8 193

Kortfristig skuld, Socialnämndens projekt

26 481

35 375

29 136

Övrigt

13 995

19 454

6 431

127 800

147 929

141 174

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

Not 15 - Långfristiga skulder

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

Interimsskulder

Summa kortfristiga skulder
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Nothänvisningar till kassaflödesanalysen
Nothänvisningar Kassflödesanalysen, tkr

Utfall 210831

Utfall 200831

Not 17 - Justering för av- och nedskrivningar
Avskrivningar

7 439

7 460

0

0

7 439

7 460

Pensioner

0

0

Deponin

0

0

Citybanan, indexuppräkning

0

0

Summa

0

0

Förändring semesterlöneskuld, övertidsskuld

0

0

Bokslutsjusteringar

0

0

Övrigt

1

-1

Summa

1

-1

Nedskrivningar
Summa

Not 18 - Justering för gjorda avsättningar

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

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

Utfall
Kostnader
210831

Utfall
Intäkter
210831

Utfall
netto
210831

Nettobudget
210831

Nettoavvikelse
210831

Prognos
211231

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktige

883

-1

881

138

Revision

308

0

308

207

Valnämnd

16

0

16

2

Överförmyndare

1 277

-231

1 047

271

Kommunstyrelsen

1 445

-1

1 444

312

Kommunchef

5 296

-446

4 850

102

Kommunikationschef

10 535

-543

9 991

538

Ekonomichef

27 760

-1 551

26 209

679

Personalchef

5 718

-308

5 410

398

Område Upplevelse

1 304

0

1 304

238

Områdeschef Samhällsbyggnad

44 428

-25 046

19 382

-1 439

SUMMA:

98 970

-28 128

70 843

140

0

140

42

Områdeschef Samhällsbyggnad

6 421

-2 933

3 488

807

SUMMA:

6 561

-2 933

3 628

135

0

135

36

Områdeschef Kultur och fritid

14 766

-3 293

11 473

-786

SUMMA:

14 900

-3 293

11 608

72 288

1 445

-3 550

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden

4 477

849

0

KULTUR- &
FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och Fritidsnämnden
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10 858

-750

-900

Driftredovisning,
specifikation, tkr

Utfall
Kostnader
210831

Utfall
Intäkter
210831

Utfall
netto
210831

Nettobudget
210831

Nettoavvikelse
210831

Prognos
211231

BARN- &
UTBILDNINGSNÄMNDEN
BoU-nämnden

451

0

451

-451

2 988

-9 468

-6 480

7 047

Kansli

24 982

-3 720

21 262

-6 980

Förskola

14 944

-1 944

13 000

-1 957

Förskola 2

13 085

-2 949

10 136

2 260

Förskola 3

11 267

-180

11 086

942

Grundskola

81 833

-14 095

67 738

-3 233

Kulturskola

3 480

-1 307

2 173

30

Gymnasiet

40 097

-1 299

38 798

-28

SUMMA:

193 125

-34 961

158 164

638

0

638

78

Förvaltning

20 418

-6 652

13 766

-2 901

IFO

46 326

-8 771

37 555

-2 212

FHO

47 309

-13 653

33 657

-43

ÄO

97 576

-33 187

64 389

4 032

Integration

7 806

-7 806

0

0

SUMMA:

220 072

-70 068

150 005

148 957

-1 047

-4 862

TOTALT NÄMNDERNA:

533 630

-139 382

394 248

392 374

-1 873

-15 321

Finansen

-404 633

-5 903

-410 536

-396 508

14 028

SUMMA:

-404 633

-5 903

-410 536

-396 508

14 028

Förvaltningschef

155 794

-2 370

-6 009

SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden

FINANSEN

Pågående Investeringar
TOTALT KOMMUNEN:

15 691

-699
128 997

-145 285

Budgeterat resultat perioden
RESULTAT perioden/
PROGNOS

48

466

-16 288

4 133

11 454

370

4 133

6 200

15 588

6 570
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Investeringsredovisning, specifikation

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

Investeringsredovisning, specifikation, tkr

Utfall
210831, tkr

Återstår, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Datorer till förtroendevalda

406

398

8

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

700

18

682

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidel-center
mm

600

Dagvattendikning,

500

257

243

Datainvestering

600

997

-397

Digitalisering skolan

1 400

675

725

Digitala vägskyltar

1 450

600

1450

Digitalisering, Kommunikationsenheten

350

55

295

Inventarier, konferenser, slottet mm

120

62

58

Lokala utvecklingsplaner kommunen

140

140

Tekniskas område (maskiner, fordon & fastigheter)

2 850

126

2 724

Parker & rekreationsområden (lek, bad, park &
utsmyckning

2 250

2011

239

Trygghetsvandringar

200

200

Kök och restauranger

150

150

Utrustning sport- och gymnastiksalar, PA

100

Infrastruktur Brene
Budgetbesparing *

72

28

699

-699

-2 671

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

-2671

9 145

5 370

3 775

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

26

159

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

288

32

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

4

596

5108

81

5027

15 358

5 769

9 589

SOCIALNÄMNDEN
TOTALT KOMMUNEN
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Investeringar med synnerliga skäl
KF

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp,
tkr

Utfall 20162020, tkr

Utfall
210831, tkr

Återstår, tkr

§ 118 den
23/11-2020

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

12 914

0

2 088

10 826

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

0

130

8 870

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

9 241

42

3 517

§ 57 den
21/6-21

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad Vingåkersån

17 500

0

3

17 497

52 214

9 241

2 263

40 710

SUMMA
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Ord och begrepp

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

Granskningsansvarig: Fredrik Önnerth, auktoriserad revisor
Projektledare: Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor
Projektmedarbetare: Stina Björnram, Alva Stockhult

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

Bedömning

Har delårsrapporten
Nej
upprättats enligt lagens krav
Kommunen periodiserar bidrag från
och god redovisningssed?
Migrationsverket med sammanlagt 16,0 mnkr.
Beloppet har minskat med 8,2 mnkr under
perioden. Redovisningen behöver också
uppdateras avseende leasing.

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

Finansiellt mål - Uppfyllt
Det finansiella målet prognostiseras att
uppnås både för 2021 samt för hela berörd
period (2020-2022).
Mål för verksamheten - Delvis uppfyllt
Målen för verksamheten prognostiseras att
uppnås delvis. Målet avseende skolan
bedöms komma att uppnås delvis, medan
övriga mål bedöms komma att uppnås.
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

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

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

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

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-11 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 15,6 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.
Kommunen avviker mot god sed avseende att
-

-

-

-

Leasing inte redovisas enligt RKR R5 Leasing. Kommunen har inte gått igenom sina
leasingkontrakt för att rätt redovisa de som är finansiell leasing, utan allt är redovisat
som operationell leasing. Detta bör ske till årsredovisningen.
Bidrag från Migrationsverket som har erhållits tidigare år samt under 2021 kvarstår i
balansräkningen. Socialnämnden har skuldfört medel som avser ensamkommande
barn samt ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen med
sammanlagt 12,4 mnkr. Under perioden har 3,6 tillförts och 7,4 mnkr resultatförts.
Bidragen ska enligt RKR R 2 intäktsföras när de erhålls. Påpekande om detta har
även gjorts tidigare år. Till detta kommer att generalschablonen som utbetalas under
24 månader också skuldförs. Här lämnas förklaring av hanteringen i
redovisningsprinciperna med den bedömning av regelverket som gällde då bidraget
började betalas ut. Det saknas dock uppgift om under vilka år återstående bidrag har
inbetalts. RKR R 2 Intäkter, som började gälla 2020 bör dock tolkas som att även
dessa intäkter ska resultatföras när de utbetalas. Detta påtalades även i samband
med granskning av årsredovisning 2020. Utgående belopp uppgår till 3,5 mnkr.
Under perioden har 6,4 mnkr tillförts och 10,7 mnkr resultatförts. Sammanlagt
utgående belopp för medlen från Migrationsverket uppgår till 16,0 mnkr och bedöms
som väsentligt.
Redovisningsprinciperna behöver utvecklas avseende att det saknas uppgift om det
finns några förändringar jämfört med tidigare eller om de är oförändrade. De har
förbättrats genom att uppgift lämnas om cykliska och säsongsvariationer. Avvikelse
mot de redovisningsprinciper som används i årsredovisningen görs avseende
semesterlöneskuldens förändring som inte är förändrad sedan föregående
årsredovisning. Detta uppges i redovisningsprinciperna och hänsyn har tagits i
årsprognosen.
Förbättring har skett då resultatutjämningsreserven har flyttats upp före de
öronmärkningar kommunen redovisar. Dessa öronmärkningar saknar stöd i lagen.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsrapport för Vingåkers kommun 2021 inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Det
finns sammanlagt 16,0 mnkr skuldfört som avser bidrag från Migrationsverket. Vi
bedömer beloppet som väsentligt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021. Förbättring kan ske på ett antal punkter som redovisas
ovan.
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God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.
Av redovisningen framgår att det finansiella målet prognostiseras att uppfyllas. Målet är
att resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
under planperioden (2020 – 2022). Kommunstyrelsens bedömning är att målet nås både
2021 och under planperioden. Utifrån redovisad prognos instämmer vi i bedömningen.
Av redovisningen framgår att tre av fyra verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas .
Målet för prioriterat område 2 – skola bedöms som delvis uppnått. Det redovisas inte
några åtgärder för åtgärder som ska vidtas för att målet ska uppnås.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Rekommendationer
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt, senast till årsskiftet, tillse att
●

redovisningen avseende leasing uppdateras enligt RKR R5 Leasing,

●

redovisning avseende statsbidrag från Migrationsverket redovisas enligt RKR R2
Intäkter, d.v.s. intäktsförs direkt

2021-10-06

Fredrik Önnerth

Annika Hansson

___________________________

___________________________

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 10
september 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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VINGÄKERS KOMMUN 1
Samhällsbyggnadsnämnden

2022 -01· 1 O
Dnr

VINGÅKERS KOMMUN

/Dnr pi

2021-12-09

Revisorerna
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Uppf"öljande granskning av intern kontroll avseende fakturering av
hyror och arrenden
2017 genomförde PwC på revisorernas uppdrag en granskning av intern kontroll avseende
fakturering av hyror och arrenden. Granskningen visade då att kommunstyrelsen och övriga
nämnder inte hade en tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden. I samband med granskningen lämnades sex rekommendationer till åtgärder.
Kommunens revisorer har nu i sin risk- och väsentlighets analys funnit skäl att göra en
uppföljning av denna granskning.

Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen
samt övriga nämnder vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är tillräcklig
avseende hyror och arrenden. Den sammantagna bedömningen i den uppföljande granskningen
är att kommunstyrelsen och övriga nämnder ej vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna
kontrollen är tillräcklig avseende hyror och arrenden.
Till grund för bedömningen ligger sex revisionsfrågor som avser de rekommendationer som den
tidigare granskningen lämnade.
Tre av rekommendationerna bedöms som ej åtgärdade. De avser att utarbeta dokumenterade
rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende hantering av hyror och arrenden m.m.,
inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella hyreshöjningar
beräknas och registreras på rätt sätt samt att ta fram principer för ersättningsnivåer och
säkerställa att dessa efterlevs.
Tre rekommendationer bedöms som delvis åtgärdade. En var att utarbeta, dokumentera och
kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga fakturor avseende hyror och arrenden
kontrolleras gentemot avtal. Enligt uppgift har arbete påbörjats med att utarbeta dokumenterad
rutin avseende bevakning samt att säkerställa att rutinen kommuniceras och efterlevs.
Rekommendationen avseende att tydliggöra och dokumentera rutinen för hur ekonomienheten
får vetskap om hyres- och arrendeavtal som ska faktureras har också bedömts som delvis
åtgärdad.
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Utifrån redovisad uppföljande granskning lämnar vi följande rekommendationer
•

•
•
•
•
•

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende hanteringen
av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen och minska sårbarheten
vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan översyn göras av varje förvaltnings
nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre för att hantera hyror och
arrende.
Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.
Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga fakturor
avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.
Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs.
Säkerställ att dokumenterad rutin för bevakning kommuniceras och efterlevs.
Tydliggör och kommunicera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska faktureras.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Uppföljande granskning av
intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden". Rapporten har hanterats på
revisorernas möte den 9 december 2021 och överlämnas härmed för åtgärder hos
kommunstyrelsen och samtliga berörda nämnder. Svar önskas senast 2022-03-15 till
revisorerna .
.. R VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

#/
PeterVogt

479

Uppföljande granskning
av intern kontroll
avseende fakturering av
hyror och arrenden
Vingåkers kommun
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Projektledare Petra Ribba
Projektmedarbetare Linn Bergman

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun genomfört
en uppföljning av granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och
arrenden. Granskningens syfte är att granska i vilken utsträckning som
kommunstyrelsen samt övriga nämnder har vidtagit tillräckliga åtgärder så att den
interna kontrollen är tillräcklig avseende hyror och arrenden.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och
övriga nämnder ej vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är tillräcklig
avseende hyror och arrenden.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller
processbeskrivning avseende hanteringen av hyror och
arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen samt att
minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin
utarbetas kan översyn göras av varje förvaltnings nuvarande
arbetssätt för att se vad som kan göras bättre för att hantera
hyror och arrende.

Nej

Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att
indexregleringar och eventuella hyreshöjningar beräknas och
registreras på rätt sätt.

Nej

Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att
säkerställa att samtliga fakturor avseende hyror och
arrenden kontrolleras gentemot avtal.

Delvis

Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa
att dessa efterlevs

Nej

Utarbeta dokumenterad rutin avseende bevakning
vilket enligt uppgift har påbörjats samt att säkerställa
att rutinen kommuniceras och efterlevs.

Delvis

1
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Tydliggöra och dokumentera rutinen för hur
ekonomienheten får vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska faktureras

Delvis

Rekommendationer
Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som framkommit i
granskningen kvarstår nedan rekommendationer:
-

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende
hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen samt att
minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan översyn
göras av varje förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre
för att hantera hyror och arrende.

-

Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.

-

Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga
fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.

-

Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs.

-

Säkerställ att dokumenterad rutin för bevakning kommuniceras och efterlevs.

-

Tydliggör och kommunicera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyresoch arrendeavtal som ska faktureras.
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Inledning
Bakgrund
Revisionsprocessen kan delas in i följande delar: planering, genomförande och
uppföljning. De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på
åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i
tid för genomförande. En viktig del av revisionens arbete är att följa upp tidigare
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och
om den granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.
Vingåkers kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning valt att följa
upp tidigare genomförda granskningar.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att att granska i vilken utsträckning kommunstyrelsen
samt övriga nämnder vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är
tillräcklig avseende hyror och arrenden.
Granskningen har sin utgångspunkt i nedanstående revisionsfrågor: Har åtgärder
vidtagits avseende de rekommendationer den tidigare granskningen lämnade:
-

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende
hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen samt att
minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan översyn
göras av varje förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre
för att hantera hyror och arrende.

-

Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.

-

Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga
fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.

-

Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs.

-

Utarbeta dokumenterad rutin avseende bevakning vilket enligt uppgift har påbörjats
samt att säkerställa att rutinen kommuniceras och efterlevs.

-

Tydliggöra och dokumentera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyresoch arrendeavtal som ska faktureras.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
●
●

Kommunal redovisningslag
Gällande lagstiftning inom området avseende hyror och arrenden
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●

Kommunens riktlinjer/anvisningar kring hantering och fakturering av hyror och
arrenden

Avgränsning
Granskningen avser uppföljning av vilka åtgärder som har vidtagits avseende de
rekommendationer som lämnades 2017 i revisionsrapporten intern kontroll avseende
fakturering av hyror och arrenden. Granskningen berör kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnd, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd och avser revisionsåret
2021.

Metod
Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det svar/yttrande
som styrelsen eller nämnden avlämnat för revisionsrapporten. Rekommendationerna
som lämnats i genomförda granskningar följs upp genom intervjuer, lägesbeskrivningar
av berörda tjänstemän.
Intervju har genomförts med ekonomichef och ekonomihandläggare kundreskontra.
I tidigare genomförd granskning lämnades totalt sex rekommendationer, samtliga har
följts upp.
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Sammanfattning av tidigare genomförd granskning
PwC genomförde på uppdrag av revisorerna år 2017 en granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden.
Granskningen syftade till att bedöma om den interna kontrollen avseende rutinerna för
fakturering av hyror och arrenden är tillräcklig, om den interna kontrollen avseende
rutinerna för betalning av hyror och arrenden är tillräcklig, om den interna kontrollen
avseende uppföljning av när avtal avseende hyror och arrenden behöver omförhandlas
eller sägas upp tillräcklig samt om uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga
och rättvisande. Kommunstyrelsen och övriga nämnder var granskningsobjekt.
Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll avseende
rutinerna för fakturering av hyror och arrenden.
Revisorerna behandlade och godkände revisionsrapporten den 9 maj 2017. Missivet
ställdes till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden med önskan om svar senast den 15 oktober
2017.

Revisorernas rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderades att åtgärder vidtas för att:
-

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende
hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen samt att
minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan översyn
göras av varje förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre
för att hantera hyror och arrende.

-

Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.

-

Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga
fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.

-

Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs.

-

Utarbeta dokumenterad rutin avseende bevakning vilket enligt uppgift har påbörjats
samt att säkerställa att rutinen kommuniceras och efterlevs.

-

Tydliggöra och dokumentera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyresoch arrendeavtal som ska faktureras.
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Styrelsens/nämndens yttrande
Kommunstyrelsen besvarade revisorerna i ett yttrande den 16 oktober 2017 (§134), dvs
en dag efter att revisorerna önskat sitt svar. Kommunstyrelsen beslutade att anta
förvaltningens svar från 1 september 2017 som sitt eget och överlämna det till
revisorerna. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma senast vid styrelsens möte den 11 december 2017 med
redovisning av vilka åtgärder förvaltningen vidtar med anledning av
granskningsrapporten.
I förvaltningens svar framgår att det är värdefullt att denna typ av granskning genomförs
och resultatet av granskningen påtalar att det finns förbättringsområden som
förvaltningen behöver arbeta med. De brister som revisorerna påtalar kan till stor del
förklaras av att det saknas dokumenterade rutiner samt systemstöd för kontrollmoment,
även om rutiner till stor del finns. Det kan också konstateras att arbetssätten för de olika
förväntningarna kopplat till hyror och arrenden behöver ses över. Det är bra att ha
revisorernas synpunkter som stöd i det förändrings och förbättringsarbete som har
påbörjats. Kommunen saknar dokumenterade rutiner och anvisningar för hantering av
fakturor för hyror och arrenden. Rutinen kring hur ekonomienheten får kännedom om
nya hyres- och arrendeavtal som kräver fakturering behöver tydliggöras.
Kommunledningsförvaltningen kommer att ta med revisorernas synpunkter i det fortsatta
utvecklingsarbetet i samband med bland annat implementering och införande av
kommunens nya ekonomisystem samt vid översyn av kommunens styrdokument.
Av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från den 11 december 2017 (§ 173)
framgår att kommunstyrelsen tar del av återrapporteringen och lägger informationen till
handlingarna. Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till åtgärder med vad
som ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara gjort samt en kommentar:
-

KS delegationsordning, revidering - Vem har rätt att teckna avtal?
Rutin för utformande av avtal då det ska faktureras - Avtalsmall, specifikt
faktureringsuppgifter
Rutin för avstämning av fakturerande hyror stämmer överens med avtal/kontrakt Kontraktsfakturering stöds av nya ekonomisystemet
Attestreglemente, revidering - Nuvarande är gammalt
Ekonomihandbok, revideras - Intranätet, ska finnas samlad och sökbar information
Nytt ekonomisystem
Utbildningsdagar, workshops, öppet hus

Samtliga beslutsärenden beräknades vara klara för beslut under kvartal 1 2018.
Anvisningar och rutiner för hur löpande hantering ska ske beräknades vara framtagna till
driftstart av kommunens nya ekonomisystem den 1 januari 2018. I samband med
utbildningar och workshops ska de gås igenom med berörd personal.
Vi noterar att enbart kommunstyrelsen besvarat granskningsrapporten med ett yttrande.
Övriga nämnder har inte besvarat granskningsrapporten.
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Uppföljning av vidtagna åtgärder
De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervjuer
samt genom dokumentgranskning. Resultatet från våra iakttagelser framgår under
respektive lägesbeskrivning.
Inledningsvis framhålls vid intervju att merparten av de åtgärdsförslag som framgår av
kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från den 11 december har genomförts enligt
nedan:
-

KS delegationsordning, revidering - Vem har rätt att teckna avtal? Kommunstyrelsen har reviderat och beslutat om delegationsordning1.

-

Rutin för utformande av avtal då det ska faktureras - Avtalsmall, specifikt
faktureringsuppgifter - Ekonomienheten har tagit fram en avtalsmall för det som
avser faktureringsuppgifter

-

Rutin för avstämning av fakturerande hyror stämmer överens med avtal/kontrakt Kontraktsfakturering stöds av nya ekonomisystemet - Kontraktsfakturering finns i
ekonomisystemet men fungerar inte som önskat gällande indexuppräkningen.
Beräkning görs manuellt i Excel.

-

Attestreglemente, revidering - Nuvarande är gammalt - Attestreglementet2 har
reviderats och har fastställts av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har
antagit tillämpningsanvisningar3..

-

Ekonomihandbok, revideras - Intranätet, ska finnas samlad och sökbar information Ekonomihandboken har inte reviderats. Information finns på Ranken (intranätet). Det
pågår ett arbete med att förenkla ekonomiinformationen till att bli mer
användarvänligt publicerad.

-

Nytt ekonomisystem - Nytt ekonomisystem är på plats där ekonomienheten har
ansvar för fakturering till kund.

-

Utbildningsdagar, workshops, öppet hus - Utbildningsdagar mm genomfördes vid
införande av nytt system och hålls löpande. Utbildningsplan för 2022 finns.

Dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning
Revisionsfråga 1: Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning
avseende hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen
samt att minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan

1

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Vingåkers kommun, fastställt av
kommunstyrelsen 2021-01-25 § 10
2
Reglemente för attestering i Vingåkers kommun, fastställt av kommunfullmäktige 2019-10-28 §
104
3
Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering, fastställt av kommunfullmäktige
2019-10-14 § 199
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översyn göras av varje förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras
bättre för att hantera hyror och arrende
Iakttagelser
Av intervju framkommer att det inte har tagits fram en dokumenterad rutin, anvisning
eller processbeskrivning avseende hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka
den interna kontrollen samt att minska sårbarheten vid frånvaro.
Det har inte heller gjorts en översyn av varje förvaltnings arbetssätt för att se vad som
kan göras bättre för att hantera hyror och arrende.
Enligt intervju ansvarar nämndservice för hantering och rutiner för avtalen gällande hyror
och arrenden och vad som sker när avtalet har kommit till diariet för registrering.
Nämndservice utgår från dokumentet Lathund för registrering av kommunstyrelsens
post i sin hantering av avtal. Vi noterar att det inte framgår av dokumentet när det
upprättats, när/om det reviderats eller vem som har upprättat det.
Enligt lathunden ska handläggaren lägga upp ett ärende i ärendehanteringssystemet
w3d3 och registrera avtalet. När avtalet undertecknats av samtliga parter registreras det
som ett upprättat delegationsbeslut och ska delges nämnden. Om nämndservice ska
expediera ärendet till övriga registreras det i ärendet med mottagare och datum.
Av lathunden framgår att information ska skickas till upphandlingssamordnare för att
denna ska få vetskap om avtalen samt till ekonom för nämnden för att informera om
avtal som genererar intäkt till kommunen.
Enligt intervjuer ansvarar handläggaren (oftast chef på någon förvaltning) för att ta fram
faktureringsunderlag som ligger till grund för fakturering. Ekonomienheten, som är en
central utförare för fakturering av hyror och arrende, fakturerar på uppdrag av
handläggare. Enligt intervju uppges att en viss fakturering sker via förvaltningen direkt,
men det saknas vetskap om hur stor del denna är.
Bedömning
Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende hanteringen
av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen samt att minska
sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan översyn göras av varje
förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre för att hantera
hyror och arrende
Nej
Vår granskning visar att det inte utarbetats dokumenterad rutin, anvisning eller
processbeskrivning avseende hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den
interna kontrollen samt att minska sårbarheten vid frånvaro.
Rekommendationen kvarstår.
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Kontrollfunktion för att säkerställa beräkning och registrering av
indexregleringar och ev hyreshöjningar
Revisionsfråga 2: Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och
eventuella hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.
Iakttagelser
Ekonomienheten gör indexuppräkning för de avtal där det framgår att indexuppräkning
ska ske. Det finns ingen funktion i ekonomisystemet som hanterar indexregleringar och
det har enligt intervjuer inte inrättas kontrollfunktion som säkerställer beräkning och
registrering av indexregleringar och ev hyreshöjningar. Indexuppräkningar sker i Excel.
Ekonomienheten har gjort nya indexuppräkningar för samtliga avtal där det framgår att
indexuppräkning ska ske, utifrån att det vid föregående granskning framkom att vissa
indexuppräkningar baserades på tidigare års beräkning. Enligt intervju framgår att några
beräkningar har ändrats, men att det kan vara svårt att tolka avtalen om hur beräkningar
ska göras. De nya indexuppräkningarna har inte kontrollerats av annan part. Det uppges
vara svårt för förvaltningarna att stämma av hur indexuppräkningarna ska göras.
Av intervjuer framgår att det finns flera äldre arrendeavtal som inte indexuppräknas då
det saknas dokumentation.
Bedömning
Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.
Nej
Vår granskning visar att kontrollfunktion för att säkerställa beräkning och registrering av
indexregleringar och ev hyreshöjningar inte har inrättats. Vi noterar att samtliga
indexberäkningar har omräknats sedan föregående granskning. Dessa beräkningar bör
dock kontrolleras av annan part för att säkerställa rätt uppräkning.
Rekommendationen kvarstår.

Rutin för kontroll av fakturor gentemot avtal
Revisionsfråga 3: Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att
samtliga fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.
Enligt intervju kontrolleras alla fakturor som inkommer till ekonomienheten i enlighet
med ekonomienhetens rutinbeskrivning för hyres-och arrendeavtal. Enligt
rutinbeskrivningen framgår de 11 punkter som behöver finnas med på avtalet gällande
ekonomi:
-

Vilka parter avtalet har träffats mellan
Organisationsnummer/personnummer
Komplett fakturaadress
Vad det gäller för (fastighetsbeteckning, kvm mm)
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-

Hyra-/arrendetiden
uppsägning- och förlängningstid
Hyra-/arrendeavgift per år (summan)
Moms
Vilket datum som avgiften ska vara kommunen tillhanda och i förskott, efterskott och
om det är per kvartal, halvår eller år (ej månadsvis)
Om det ska indexuppräknas - vilken index gäller det och vilket basår och månad
Eventuell ränta och avgifter om det inte betalas i tid

Enligt intervju uppges dock att det inte finns någon kontroll avseende att samtliga avtal
går via ekonomienheten för fakturering. Det finns inget som säkerställer att de avtal som
inte går via ekonomienheten för fakturering kontrolleras gentemot avtal. Av intervju
framkommer att detta kan vara ett utvecklingsområde att ta med i den interna kontrollen.
Bedömning
Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga fakturor
avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal
Delvis
Vår granskning visar att ekonomienheten har tagit fram en rutinbeskrivning för att
säkerställa att de fakturor som inkommer till ekonomienheten kontrolleras gentemot
avtal. Det finns ingen rutin för att säkerställa att samtliga fakturor avseende hyror och
arrenden kontrolleras gentemot avtal.

Principer för ersättningsnivåer och efterlevnad
Revisionsfråga 4: Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa
efterlevs.
Iakttagelser
Av intervju framkommer att det inte har tagits fram principer för ersättningsnivåer för
hyror och arrenden. Det finns en önskan om att detta tas fram och fastställs.
Bedömning
Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs
Nej.
Vår granskning visar att det inte har tagits fram principer för ersättningsnivåer för hyror
och arrenden enligt rekommendationen varpå rekommendationen kvarstår.

Rutin för bevakning, kommunikation och efterlevnad
Revisionsfråga 5: Utarbeta dokumenterad rutin avseende bevakning vilket enligt uppgift
har påbörjats samt att säkerställa att rutinen kommuniceras och efterlevs.
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Iakttagelser
Nämndservice har inkluderat rutin för bevakning i sin Lathund för registrering av
kommunstyrelsens post. Under avsnittet som hanterar Avtal framgår att handläggare
ska meddela vilka bevakningsdatum och bevakningsorsaker som ska sättas på ärendet.
Enligt uppgift sätter nämndservice bevakningsdatum i w3d3 där påminnelser skickas till
handläggaren. Avtalen bevakas även genom att samtliga öppna ärenden är medtagna
på de listor som skickas ut kvartalsvis i enlighet med internkontrollplanen.
Av intervju framkommer att det är osäkert om handläggarna förstår vad det innebär och
att det inte följs upp.
Bedömning
Utarbeta dokumenterad rutin avseende bevakning vilket enligt uppgift har påbörjats
samt att säkerställa att rutinen kommuniceras och efterlevs.
Delvis
Vår granskning visar att nämndservice dokumenterat rutin för bevakning i sin lathund.
Dock har det inte säkerställts att rutinen kommunicerats eller efterlevs.
Del av rekommendationen kvarstår.

Rutin för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och arrendeavtal för
fakturering
Revisionsfråga 6: Tydliggöra och dokumentera rutinen för hur ekonomienheten får
vetskap om hyres- och arrendeavtal som ska faktureras.
Iakttagelser
Som vi tidigare nämnt framgår det av lathund för registrering av kommunstyrelsens post
att information ska skickas till ekonom för nämnden för att informera om avtal som
genererar intäkt för kommunen. Vi noterar att det inte tydligt framgår av lathunden vem
som ska skicka denna informationen till ekonom för nämnden.
Ekonomienheten har tagit fram mall för underlag till fakturor - Avtalsfakturering för att få
in de uppgifter som behövs för fakturering. Av mallen framgår att uppgifter om avtalet
och fakturering ska anges såsom organisationsnummer, arrendator, fakturaadress,
avtal, avtalsperiod, avtalsansvarig, antal fakturor per år, när första fakturan ska skickas,
om beloppet ska räknas upp, kontering summa m.fl. Det framgår att mallen tillsammans
med en kopia på avtalet, ska lämnas till ekonomienheten för fakturering samt att
ordinarie kontrakt måste bifogas vid ett andrahandskontrakt. Ingen fakturering görs
innan detta har kommit till ekonomienheten. Det framgår även att ekonomienheten ska
meddelas via e-post med en bilaga på uppsägningen när avtalet ej ska faktureras
längre.
Enligt intervjuer har ekonomienheten två excelfiler som används för fakturering av
arrende och hyror. Den ena Excelfilen listar alla avtal som ska faktureras. I den andra
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Excelfilen framgår när avtalet har fakturerats samt kontering. Det som inte kommer till
ekonomienhetens kännedom inte blir fakturerat.
Enligt intervju finns fem till sex arrenden som inte har fakturerats på flera år. Trots flera
påminnelser till berörd förvaltning saknar ekonomienheten återkoppling om hur de
ofakturerade arrendeavtalen ska hanteras. Det finns även fall då arrendeavtal som har
fakturerats men inte betalats av arrendatorn går till inkasso enligt kommunens policy för
kravhantering4 och där ekonomienheten inte får återkoppling från berörd förvaltning
kring hur det ska hanteras då kunden bestrider. Av intervju framkommer att
ekonomienheten upplever att de inte får gehör för hur de ska hantera området. Att
avtalen inte faktureras innebär att kunderna behandlas olika och att intäkter uteblir.
Bedömning
Tydliggöra och dokumentera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska faktureras
Delvis.
Vår granskning visar att rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska faktureras är dokumenterad i nämndservice lathund. Rutinen har
dock inte tydliggjorts.

4

Beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-21
13

493

Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun genomfört
en uppföljning av granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och
arrenden. Granskningens syfte är att granska i vilken utsträckning som
kommunstyrelsen samt övriga nämnder har vidtagit tillräckliga åtgärder så att den
interna kontrollen är tillräcklig avseende hyror och arrenden.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och
övriga nämnder ej vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är tillräcklig
avseende hyror och arrenden.

Rekommendationer
Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som framkommit i
granskningen kvarstår nedan rekommendationer av de som tidigare lämnats:
-

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende
hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen samt att
minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas kan översyn
göras av varje förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre
för att hantera hyror och arrende.

-

Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.

-

Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga
fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.

-

Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs.

-

Säkerställ att dokumenterad rutin för bevakning kommuniceras och efterlevs.

-

Tydliggör och kommunicera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyresoch arrendeavtal som ska faktureras.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

1. Utarbeta dokumenterad
rutin, anvisning eller
processbeskrivning
avseende hanteringen av
hyror och arrenden i syfte
att stärka den interna
kontrollen samt att minska
sårbarheten vid frånvaro. I
samband med att rutin
utarbetas kan översyn
göras av varje förvaltnings
nuvarande arbetssätt för
att se vad som kan göras
bättre för att hantera hyror
och arrende.

Nej
Det har inte tagits fram en
dokumenterad rutin, anvisning
eller processbeskrivning
avseende hanteringen av
hyror och arrenden för att
stärka kontrollen och minska
sårbarheten vid frånvaro. Det
har inte heller gjorts en
översyn för att se vad som kan
göras bättre för att hantera
hyror och arrende.

2. Inrätta en
kontrollfunktion som
säkerställer att
indexregleringar och
eventuella hyreshöjningar
beräknas och registreras
på rätt sätt.

Nej
Kontrollfunktion för att
säkerställa beräkning och
registrering av
indexregleringar och
hyreshöjningar har inte
inrättats.

3. Utarbeta, dokumentera
och kommunicera rutin för
att säkerställa att samtliga
fakturor avseende hyror
och arrenden kontrolleras
gentemot avtal.

Delvis
Ekonomienheten har tagit fram
rutinbeskrivning för att
säkerställa att de fakturor som
inkommer till ekonomienheten
kontrolleras gentemot avtal.
Det finns ingen rutin för att
samtliga fakturor avseende
hyror och arrenden
kontrolleras gentemot avtal.

4. Ta fram principer för
ersättningsnivåer och
säkerställa att dessa
efterlevs

Nej
Det har inte tagits fram
principer för ersättningsnivåer
för hyror och arrenden. Det
finns en önskan om att detta
tas fram och fastställs.
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5. Utarbeta dokumenterad
rutin avseende bevakning
vilket enligt uppgift har
påbörjats samt att
säkerställa att rutinen
kommuniceras och
efterlevs.

Delvis
Nämndservice har
dokumenterat rutin för
bevakning i Lathund för
registrering av
kommunstyrelsens post. Dock
har det inte säkerställts att
rutinen kommunicerats eller
efterlevs.

6. Tydliggöra och
dokumentera rutinen för
hur ekonomienheten får
vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska
faktureras

Delvis
Rutinen för hur
ekonomienheten får vetskap
om hyres- och arrendeavtal
som ska faktureras är
dokumenterad i nämndservice
lathund. Rutinen har dock inte
tydliggjorts.

2021-12-09

Annika Hansson
___________________________

Petra Ribba
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från den 10 januari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Nämndens samtliga verksamheter; Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS), Vård- och
omsorgscollege (VOC), Hjälpmedelscentralen (HMC) och Länsgemensamt regionalt stöd (LRS) har
påverkats av pandemin och fått ställa om arbete och metoder för att ge stöd och service till
verksamheter och invånare. Se respektive verksamhets sammanfattande analys för beskrivningar av
aktiviteter, möjligheter och utmaningar som året gett.
Sörmland har genom den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) representerat i ett antal
nationella nätverk som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar. Det har gett möjlighet
till erfarenhetsutbyte och möjlighet att lyfta frågor där det behövs för stöd till regionalt och lokalt
arbete.
Nämnden har fått information om frågor inom välfärdsområdet under årets nämndsammanträden.
Nämnden har under året fått återkoppling på det uppdrag som Länsstyrgruppen fått att utreda FoUiS
framtida uppdrag och finansiering. Vidare har nämnden följt upp pågående arbete med Nära vård,
Tillsammans för barnens bästa, egenmonitorering, budgetunderlag 2022, kvartalsrapport och
delårsredovisning samt svarat på revisorernas granskning gällande följsamhet till beslutad riktlinje,
"Trygg hemgång och effektiv samverkan". Nämnden har tagit del av bokslutsgranskning för 2020
och haft dialog med revisionen.
Nämndens verksamheter visar ett positivt resultat per helår, 22 189 000 kr, som beror på de medel
FoUiS balanserar för beslutade pågående och kommande uppdrag samt gemensamma balanserade
medel hos LRS för statsbidragen Uppdrag psykisk hälsa. Även HMC har ett överskott som tillskrivs
ökad försäljningen av inkontinenshjälpmedel och minskade inköp av hjälpmedel då returerna av
hjälpmedel ökat.

1.2 Covid-19 sammanfattning
Pandemin har påverkat samtliga av nämndens verksamheter genom att visst utvecklingsarbete har
stannat av eller fått minskad utvecklingstakt. Verksamheterna har trots de utmaningar som
pandemin fört med sig erbjudit digitala lösningar och ändrade arbetssätt. Samtliga verksamheter har
följt Region Sörmlands rutin för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 för att minska smittspridningen
under pandemin. Se respektive verksamhetsbeskrivning.
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2 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

8 913

8 900

13

8 900

8 900

0

8 390

Erhållen intern
uppdragsers

17 416

3 562

13 854

3 562

3 562

0

17 763

Övriga intäkter

236 797

206 063

30 734

206 063

196 537

-9 526

190 904

Verksamhetens
intäkter

263 126

218 525

44 601

218 525

208 999

-9 526

217 056

Personalkostnader

-55 581

-54 245

-1 336

-54 245

-52 119

2 126

-53 163

Köpt verksamhet

-1 986

-2 122

136

-2 122

-2 235

-113

-1 559

-699

-686

-13

-686

-699

-13

-675

-10 967

-10 974

7

-10 974

-11 044

-70

-10 570

-137 327

-116 376

-20 951

-116 376

-110 230

6 146

-111 017

Avskrivningar

-33 699

-35 474

1 775

-35 474

-34 024

1 450

-34 739

Verksamhetens
kostnader

-240 259

-219 877

-20 382

-219 877

-210 351

9 526

-211 724

Verksamhetens
nettokostnader

22 867

-1 352

24 219

-1 352

-1 352

0

5 332

Finansiella
intäkter

435

435

0

435

435

0

271

Finansiella
kostnader

-483

-483

0

-483

-483

0

-484

22 819

-1 400

24 219

-1 400

-1 400

0

5 119

Tkr
Patient- Trafikant
o andra avg

Lämnad intern
uppdragsers
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Årets resultat
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FoU i
Sörmland
Verksamhetens
intäkter

Patient- Trafikant
o andra avg

Total

8 913

18 053

211

14 424

Övriga intäkter

7 542

192 185

37 070

25 595

201 310

51 494

500

278
899

- 11 198

- 41 289

- 2 701

- 393

- 55
581

Köpt verksamhet

- 1 049

- 891

- 46

- 1
986

Lämnad intern
uppdragsers

- 699

- 15 773

- 16
472
- 10
967

Personalkostnader

Lokalkostnader

- 394

- 10 524

- 49

Övriga kostnader

- 1 997

- 110 823

- 24 480

500

- 13 589

- 198 082

- 26

3 179
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- 137
327
- 33
699

- 43 894

- 465

- 48
12 006

33 189

236
797

- 33 699

Finansposter
Totalsumma

Vård- o
oms
college

8 913

Avskrivningar

Verksamhetens
kostnader
Summa

Länsgemensamt
reg stöd

Erhållen intern
uppdragsers

Verksamhetens
intäkter
Summa
Verksamhetens
kostnader

Hjälpmedelscentralen

- 256
031

- 48
7 600

35

22 819

3 Intern kontroll
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård fastställde tillsammans med verksamhetsplanen
för 2021, en separat intern kontrollplan för hjälpmedelscentralen och en gemensam
internkontrollplan för FoUiS, LRS och VOC. Kontrollområden som följts upp i samband med
helårsrapporten för FoUiS, LRS och VOC:
•
•
•
•
•
•
•

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter: genomfört, resultat ok
Medarbetarsamtal: genomfört, resultat ok
Rätt lön: kontrollerat varje månad
Bisysslor: genomfört, resultat ok
Uppföljning av beslut: genomfört stickprov till länsstyrgruppen
Attestkontroll: fungerande arbetsrutin finns
Fullständiga fakturor: inga konsulttjänster eller inhyrd personal har förekommit under året

Kontrollområden som följts upp i samband med helårsrapporten för HMC:
• Fördröjning av brukarens vårdprocess/verksamhetens riktlinjer kända för hur dokumentation
i journal ska ske? 19/21, resultat ok
• Att vi inte har koll på när kassationer ökar- brist på lagret, resultat ok
• Uppblåst balansräkning pga att inventeringar ej gjorts enligt rutin, resultat ok
• Kvalitetsproblem i hjälpmedel som leder till risker för brukaren, resultat ok
• Att sekretessen i NCS Cross ej följs, resultat ok
• Ökad arbetsbelastning som leder till ökande sjukfrånvaro, resultat ok

.
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4 Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård
4.1 Sammanfattande analys
Länsgemensamt regionalt stöd (LRS) har under året enligt uppdrag gett stöd till länets struktur för
samverkan och som en länk mellan nationell, regional och lokal nivå. Länsgemensamt regionalt
stöd har följt områdets utveckling och initierat utvecklingsområden till nämnd och länsstyrgrupp
samt berett ärenden till nämnden.
LRS har under året medverkat i närvårdsstrukturen via länsstyrgruppen, beredningsgrupp äldre och
beredningsgrupp psykiatri och funktionshinder, styrgrupp suicidprevention, styrgrupp Tillsammans
för barnens bästa, styrgrupp Nära vård, Rådet för kunskapsstyrning, Lokalt programområde äldres
hälsa, Lokalt programområde psykisk hälsa. LRS har även arbetet tillsammans med Region
Sörmland för ett övertagande av Vård- och omsorgscollege för en mer neutral placering av
verksamheten för ett närmre samarbete mellan tio huvudmän.
Sammanfattningsvis har samtliga grupperingars arbete gynnats av en nära samverkan på grund av
pandemin men den har även varit skäl till att delar av utvecklingen tar längre tid.

4.2 Covid-19 sammanfattning
Samverkan med Sörmlands kommuner och Region Sörmland har påverkats av pandemins effekter.
Kommunerna har under året rapporterar färre antal smittade och därmed mindre tryck på
verksamheterna utifrån covid-19. Region Sörmland har rapporterat minskat antal inneliggande
patienter men ett högt tryck på verksamhet som eskalerat under årets slut.
Påverkan på verksamheten LRS som har en stödjande funktion beskrivs bäst genom begreppet
"perspektivträngsel". Det har varit viktigt att prioritera vilka frågor som varit mest angelägna att
lyfta i samverkan för att på så vis minska trycket på verksamheterna. Detta innebär att visst
utvecklingsarbete har fått minskad utvecklingstakt men även en ökad takt i samverkan kring god
och nära vård.

4.3 Medborgarperspektivet
4.3.1

Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

4.3.1.1
Sörmlänningarna får rätt och säker vård på rätt plats i rätt tid.
I enlighet med överenskommelsen om trygg hemgång efter slutenvård följs det genomsnittliga
antalet dagar som patienter ligger kvar på sjukhus, räknat från dagen de är utskrivningsklara och
hemgångsklara. Genomsnittligt antal dagar per utskrivningsklara patienter för 2021 visar att
samtliga kommuner klarat sig inom gränsen, tre dagar.
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Data ur Prator, Utskrivningsklar dagar
inkl 0 dagar
UK-dagar 2021
Månad

Eskilstuna

Flen

Januari

0,08

1,06

Februari

0,05

Mars

Katrineholm

Nyköping

Oxelö
-sund

Sträng-

0,37

0,36

0,63

0,72

0,13

0,74

0,16

0,47

1,06

0,62

0,39

0,81

0,70

0,17

0,45

0,31

0,50

0,03

1,20

0,22

0,25

0,67

1,18

0,07

0,22

0,92

0,52

April

0,06

0,86

0,34

0,17

1,01

1,17

0,32

0,06

0,28

0,47

Maj

0,04

0,86

0,51

0,14

0,25

1,69

0,05

0,55

0,2

0,47

Juni

0,09

0,62

0,13

0,16

0,14

1,47

0,12

0,16

0,18

0,34

Juli

0,18

0,75

0,31

0,28

0,15

1,61

0,22

0,65

0,22

0,48

Augusti

0,15

0,90

0,30

0,28

0,47

0,55

0,04

0,43

0,28

0,37

September

0,17

0,76

0,42

0,08

1,21

0,47

0,14

1,69

0,92

0,65

Oktober

0,11

0,91

0,36

0,17

0,71

0,32

0,21

1,29

0,63

0,52

November

0,11

0,66

0,89

0,09

0,72

0,84

0,40

0,45

0,37

0,50

December

0,14

0,62

0,38

0,22

1,11

1,13

0,22

0,57

0,15

0,50

Snitt hela
året

0,10

0,86

0,40

0,22

0,66

0,99

0,17

0,61

0,39

0,48

Indikator
Andel kommuner som klarar
gränsen för betalningsansvar

Gnesta

Utfall

Målvärde

100 %

100 %

Trosa

näs

Vingåker

Snitt/
mån

Kommentar
Regionalt stöd för samverkan kring
socialtjänst och vård
Samtliga kommuner har klart gränsen för
betalningsansvar under 2021.

4.3.2

Samverkan i Närvårdsstrukturen ska leda till att barn och unga i Sörmland får en
god, nära och samordnad vård som förebygger ohälsa och stärker hälsan

4.3.2.1

Genom samverkan i Närvårdsstrukturen utvecklas en gemensam målbild för barn
och unga i Sörmland
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har initierat ett arbete för att förbättra
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samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barnens bästa där en
samverkansmodell för gemensamma tidiga insatser ska tas fram och testas.
I närvårdsstrukturen finns en styrgrupp för arbetet med "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
i den ingår divisionschefer, skolchefer, socialchefer, verksamhetschef Regionalt stöd och FOU som
en samverkansyta för arbetet. Processledare på FOU har under året med hjälp av närvårdsstrukturen
arbetat fram en målbild som godkänts av Länsstyrgruppen. Nämnden har antagit målbilden och de
flesta huvudmännen har tagit likalydande beslut.
Under hösten har workshops skett med NSV, utbildningsnämndernas ordförande, skolchefer,
beredningsgrupper och Länsstyrgruppen för att komma fram till nästa steg i arbetet och fått en
dragning kring relevant forskning på området.
Utifrån dialoger under hösten har styrgruppen tagit beslut att arbeta vidare med delar av den så
kallade skottlandsmodellen; trygghetsperson, skolan som arena, tidig upptäckt och familjecentral
från 0–18 år. Vidare förs resonemang kring att koppla arbetet med en länsgemensam
samverkansmodell för unga vuxna 18–25 år.
4.3.3

Samverkan i Närvårdsstrukturen leder till en god och nära hälsa- att patienten och
brukaren får en god, nära och samordnad vård

4.3.3.1

Genom samverkan i närvårdsstrukturen utvecklas en gemensam målbild för en god
och nära hälsa i Sörmland
LRS arbetar utifrån nämndens beslut om inriktningen för utvecklingen av gemensam målbild för
nära vård i Sörmlands kommuner och Region Sörmland. Länsstyrgruppen har en styrgrupp för
arbetet med nära vård och två projektledare har anställts på FOU som stöd i arbetet att ta fram en
målbild och att implementera den. Arbetet har taktat vidare enligt plan och projektledarna har varit i
kontakt med samtliga grupperingar i närvårdstrukturen samt med invånare i länet.
Samtliga kommuner har processledare för nära vård som en länk mellan huvudmännen i arbetet.
Under hösten har ett fyrtital tjänstepersoner och politiker från samtliga tio huvudmän deltagit i
ledarskapsutbildning i SKR's regi gällande att leda i förändring. Detta har varit en bra hjälp i arbetet
med målbilden som är klar februari/mars 2022.
4.3.3.2
I samverkan bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete
LRS ska bidra till en ökad hållbarhet genom mer miljövänliga val i vardagen. Detta har under året
bland annat skett genom effektiva och digitala möten som inneburit minskade resor som belastar
miljön.

4.4 Verksamhetsperspektivet
4.4.1

Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan
och utveckling

4.4.1.1
Stödja och stärka samverkan i länet
LRS är en länsgemensam resurs kring samverkan för socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård som under året gett stöd till främst till gemensamt utvecklingsarbete för god och nära vård
samt Yrkesresan. Verksamheten har inhämtat information från nationellt plan och fört in det till
regionalt och lokalt plan med prioritering av det mest angelägna för att på så vis stödja redan
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ansträngda verksamheter. LRS har också fört in Sörmlands perspektiv till nationellt plan gällande
exempelvis den nya äldreomsorgslagen, strategi för äldreomsorg, dialog inför förhandlingar om nya
överenskommelser god och nära vård och Uppdrag psykisk hälsa samt den nya socialtjänstlagen.
Under året har dialog förts i länet kring Vård- och omsorgscollege och dess placering som i nuläget
är inom Region Sörmland. För en mer neutral placering inom NSV's verksamheter överförs
verksamheten till Regionalt stöd för en starkare koppling till närvårdsstrukturen och dess
samverkansytor.
4.4.2

Kunskapsstyrning i närvårdsstrukturen leder till jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland

4.4.2.1
Närvårdsstrukturen säkerställer kunskapsstyrning i länet
Kunskapsstyrning och evidens säkerställs bland annat genom FoUiS som samverkansyta och
kvalitetssäkring av metoder och kunskap till socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i
Sörmland.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa,
vård och omsorg. Det övergripande syftet med införande och arbete med kunskapsstyrning är att få
en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg. Närvårdsstrukturen samverkar
i Nationell kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård och LRS medverkar i Sörmlands råd för
kunskapsstyrning. Under året har flera kommunala representanter rekryterats till grupperingar vilket
är positivt att kunskapsstyrningen få kan genomsyra hela hälso- och sjukvården i länet.
Kommunerna medverkar i sju Lokala Programområden (LPO) och dessa är:
LPO Barn och ungdomars hälsa
LPO Levnadsvanor
Primärvårdsråd
LPO Psykisk hälsa
LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
LPO Äldres hälsa
LPO Akut vård
Under året har även Nationell kunskapsstyrning Socialtjänst fått ytterligare en utvecklingsmöjlighet
i Yrkesresan där samtliga av länets kommuner anslutit sig och är ett koncept för introduktion och
kompetensutveckling i socialtjänsten. LRS medverkar på nationell nivå och Sörmlands arbete
projektleds av FOU och den första "resan" avser Barn och unga- myndighet och förbereds under
2021 och startar 2022. Sörmland samverkar med Västmanland och Örebro.
4.4.3

Samverkan i Närvårdsstrukturen leder till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara
för en god och nära hälsa samt underlättar för vårdens medarbetare

4.4.3.1

Gemensamt utvecklar Närvårdsstrukturen välfärdstekniska funktioner och
arbetssätt för en ökad digitalisering inom kommunerna och Region Sörmland
I närvårdstrukturen finns ett gemensamt pågående arbete med hjälp FoUiS.
Under året har kommunerna tagit beslut om en förstudie för gemensam upphandling av
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verksamhetssystem. Länsstyrgruppen har beslutat och finansierat ett projekt gällande
distansmonitorering som projektleds av FoUiS och Region Sörmland. Till detta har kommunerna
valt att finansiera följeforskning för att kartlägga möjligheter till eventuellt breddinförande. Under
året har förberedelsearbete skett för genomförande under 2022.

4.5 Resursperspektivet
4.5.1

Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

4.5.1.1
Regionalt stöd för socialtjänst och vård har en långsiktigt hållbar finansiering
Länsgemensamt regionalt stöd
Resultaträkningen för helåret visar på ett totalt överskott om 323 000 kr. Årets överskott tillskrivs
minskade omkostnader på grund av pandemin.
Resultatslag

Resultatgrupp

Verksamhetens
intäkter

Resultatundergrupp

Utfall ack tkr

Budget ack tkr

Erhållen intern
uppdragsers

1 876

1 876

Övriga intäkter

182

108

2 058

1 984

Månadslön

- 936

- 900

Semesterkostnader

- 17

110

Arbetsgivaravgifter

- 444

- 367

Övriga
personalkostnader

- 3

Verksamhetens
intäkter Summa
Verksamhetens
kostnader

Personalkostnader

Personalkostnader
Summa

- 1 399

- 1 156

Lokalkostnader

- 2

Övriga kostnader

- 334

- 827

Verksamhetens kostnader Summa

- 1 735

- 1 984

Totalsumma

323

Nedanstående resultaträkning inkluderar samtliga statsbidrag som LRS balanserar och är
gemensamma för Region Sörmland och kommunerna samt de statsbidrag som är gemensamma för
Sörmlands kommuner.
Statsbidraget för psykisk hälsa (UPH) har ett antal uppdrag definierats av Länsstyrgruppen. Dessa
omfattar brukarmedverkan/brukarinflytande, bemötande, arbetet med Barn och unga i Sörmland
samt suicidprevention. Medel för de delar där det beslutats att FoUiS ska utföra uppdragen har förts
över dit och pågått under året.
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4.6 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

Erhållen intern
uppdragsers

14 424

1 876

12 548

1 876

1 876

0

13 564

Övriga intäkter

37 070

108

36 962

108

108

0

1 501

Verksamhetens
intäkter

51 494

1 984

49 510

1 984

1 984

0

15 065

Personalkostnader

-2 701

-1 156

-1 545

-1 156

-1 156

0

-1 257

-891

0

-891

0

0

0

0

-15 773

0

-15 773

0

0

0

-55

-49

0

-49

0

0

0

Övriga kostnader

-24 480

-827

-23 653

-827

-827

0

-431

Verksamhetens
kostnader

-43 894

-1 984

-41 910

-1 984

-1 984

0

-1 744

Verksamhetens
nettokostnader

7 600

0

7 600

0

0

0

13 321

Årets resultat

7 600

0

7 600

0

0

0

13 321

Tkr

Köpt verksamhet
Lämnad intern
uppdragsers
Lokalkostnader
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5 FoU i Sörmland
5.1 Sammanfattande analys
FoU i Sörmlands (FoUiS) verksamhetsberättelse 2021 visar hur verksamheten har arbetat under året
utifrån sitt uppdrag. Sammanfattningsvis ha en stor del av arbetet påverkats av pandemin, vilket har
lett till ökad produktion av digitala utbildningar, seminarier och inspirationsdagar. Länsstyrgruppen
och Socialchefsnätverket i Sörmland under året tagit flera beslut om nya uppdrag för FoUiS som
kommer att pågå mellan 2021och 2023.
Utifrån ett medborgarperspektiv har FoUiS speciellt bidragit till att startat upp ett långsiktigt arbete
gällande tidiga insatser för barn och unga i Sörmland, övergripande har arbetet med Nära vård lett
till att två projektledare har anställts på FoUiS för att driva arbetet under kommande två år 2021–
2023.
Inom resursperspektivet har FoUiS arbetat aktivt med informationsspridning, genom vår webbsida
publiceras poddar och rapporter av pågående och genomfört arbete, samt exempelvis information
om olika som FoUiS erbjuder.
Det ekonomiska resultatet för perioden är 12 006 tkr vilket avviker mot budget med 13 406 tkr.
Överskott vid årets slut kommer att användas kommande år från eget kapital för att utföra de
uppdrag som FoUiS har.
FoUiS har under 2021 tilldelats medel av statsbidragen Nära vård och Psykisk hälsa samt
Kvinnofrid, specifika uppdrag har beslutats om och en plan 2021–2023 gällande dessa medel är
lagd.
Framåt behöver FoUiS en långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att fortsätta kunna utgöra
ett stöd i utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård och stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. Förslag gällande FoUiS
uppdrag, mål, organisation, samverkansmöjligheter och dess långsiktiga finansiering är presenterad
för länsstyrgrupp och NSV.

5.2 Covid-19 sammanfattning
Pandemin har påverkat FoUiS mest genom att visst utvecklingsarbete har stannat av eller fått
minskad utvecklingstakt. FoUiS har trots de utmaningar som pandemin fört med sig erbjudit
utbildningar och genererat kunskapsspridning genom att satsa på digitala möjligheter till kunskap.

5.3 Medborgarperspektivet
FoUiS har under 2021 arbetat för att fortsätta stödja kunskapsutveckling i länet, speciellt inom
området hälsofrämjande och förebyggande arbete. Fokus under året har varit barn och unga
satsningen "Tillsammans för barnens bästa" där även följeforskning pågår, en målbild är framtagen.
Under andra delen av 2021 kom uppdraget Nära vård igång och projektdirektiv samt förslag till
målbild har presenterats. Digitalisering som nytt område på FoU har påbörjat arbete med en
gemensam digitaliseringsstrategi och även hemmonitorering och gemensamt verksamhetssystem är
viktiga uppdrag som påbörjats under året. Flera forskningsprojekt som fokuserar på hälsa och
prevention har även pågått under året som belyser behovet av att arbeta evidensbaserat både med
teknik och metoder. Utvärderingen av Familjecentraler i länet är slutförd och rapport väntas vara
publicerad tidigt 2022. FoUiS har även under året satsat på kunskapsspridning anpassat utifrån
rådande pandemi och har erbjudit, digitala utbildningar, webbsändningar, poddar samt publicerade
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rapporter.
5.3.1

Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

5.3.1.1

Bidra till kunskapsstyrning i samverkan med länets kommuner och Region
Sörmland
FoUiS har under 2021 bidragit med fortsatt uppbyggnad av en kunskapsportal som skapades under
2020.. Under kunskapsportalen ligger bland annat en webbaserad introduktionsutbildning för
vikarier med sammanlagt 8545 lyssningar samt en e-utbildning i personcentrerat bemötande med
sammanlagt 1070 inloggningar. På FoUiS hemsida finns även en blogg som drivs av noden för
välfärdsteknik och digitalisering, NVD. Genom FoU-podden sprider FoUIS kunskap om det arbete
som bedrivs och varje podd har i snitt 225 lyssningar (110-677). FoUiS sprider även information
via nyhetsbrev och sociala media.

5.3.1.2
Bidra med praktiknära forskning
Under 2021 har två nya forskningsprojekt påbörjats inom barn och unga satsningen "Tillsammans
för barnens bästa", följeforskning samt en planeringsfas av långtidsstudie.
En projektplan gällande doktorand Nära vård är framtagen och en Forte ansökan om medel för detta
är gjord i december 2021.
En studie som handlar om riskbedömningar (senior alert) på särskilt boende (Sörmland och
Västmanland) har publicerats under 2021 som lyfter vikten av att använda evidensbaserade
åtgärder/metoder, vilket är ett utvecklingsområde i dagsläget. En studie om träning på arbetsplatsen
har publicerats som lyfter vikten av hälsofrämjande insatser på arbetet vilket belyser att olyckor på
arbetet kan undvikas genom träning.
Appen med fallförebyggande träning som har tagits fram på FoUiS har nu fått ytterligare
publikationer som bland annat belyser vikten av egenvård och att kunna hantera teknik självständigt
för äldre vuxna, vilket är viktig kunskap i Nära vård arbetet. Studierna belyser även att
fysioterapeuter har små möjligheter att arbeta evidensbaserad med fallprevention men teknik ses
som ett framtida sätt att arbeta mer evidensbaserat.
Doktorandprojekt SIP som FoUiS delfinansierar pågår och förväntas vara klart 2026. Studie
gällande projektet Previct är avslutat och artikel är påbörjad med stöd av forskare från Karolinska
Institutet, KI.
Utvärdering av Familjecentraler i Sörmland är avslutat under 2021 och vetenskaplig artikel kommer
att skrivas fram under 2022, i samverkan med barnhälsovården.
Forskningsprojekt "Judo4Balance" gällande fallprevention för äldre vuxna startade upp igen under
december 2021 och ska sammanställas tidigt 2022.
5.3.2

Samverkan i Närvårdsstrukturen ska leda till att barn och unga i Sörmland får en
god, nära och samordnad vård som förebygger ohälsa och stärker hälsan

5.3.3

Samverkan i Närvårdsstrukturen leder till en god och nära hälsa- att patienten och
brukaren får en god, nära och samordnad vård

5.4 Verksamhetsperspektivet
FoUiS som verksamhet har ett kärnuppdrag att stödja förändringsprocesser genom att bidra med
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teoretisk kunskap, omvärldsbevakning samt uppföljnings och utvärderingskompetens. FoUiS utgör
en mötesplats för forskning och praktik i Sörmland. Omställningen till en god och Nära vård är ett
prioriterat fokusområde för NSV, och omställningsarbetet förutsätter att de satsningar som görs är
gemensamma, mellan regionen och kommunerna i Sörmland. Under senare delen av 2021 har en ett
förslag på projektplan för en doktorand kopplat till Nära vård tagits fram, ett förslag som hanteras
vidare tidigt 2022. Det finns därför ett stort behov av FoUiS som en gemensam samverkansyta där
forskning och praktik kan mötas, vilket har genererat i flertal nya uppdrag 2021, kopplat till just
Nära vård. Bland de uppdrag som planeras för 2021- (2023) och som finansieras med statsbidragen
Psykisk hälsa, Kvinnofrid och Nära vård är bland annat;
- Processledare (3- årigt uppdrag för utvecklingsarbetet "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
- Projektledare (2-årigt uppdrag) Nära vård
- Följeforskning/forskning: Tillsammans för barnens bästa (följeforskning och långtidsstudie),
brukarinflytande och distansmonitorering
- Samordna kommunerna i Suicid arbetet
- Samordna Yrkesresan i Sörmland där alla nio kommuner är anslutna
- Fortsatt samordning av välfärdsteknik och digitalisering i länet som inkluderar bland annat
framtagning av en gemensam digitaliseringsstrategi
- Kartläggning kompetensförsörjningsplaner i kommunerna
-Kvinnofridssatsningen
Utöver processledare och projektledare behövs för att kunna genomföra uppdrag som prioriterats
olika kompetenser på FoUiS såsom; utvecklingsledare, forskningsledare, statistiker och
kommunikatör.
5.4.1

Region Sörmland har en personcentrerad vård

5.4.1.1

Bidra till kunskapsstyrning i samverkan med länets kommuner och Region
Sörmland
Under 2021 beslutade länsstyrgruppen att noden för tjänstedesign samt att samverkansrådet barn
som anhörig/närstående går tillbaka till Region Sörmland. Projektet Levande bibliotek har avslutats
och slutrapporterats och förslag för vidare hantering ska beslutat om tidigt 2022.
5.4.2

Region Sörmland har en utbyggd primärvård och en förstärkt närvård

5.4.2.1

Bidra till kunskapsstyrning i samverkan med länets kommuner och Region
Sörmland
Under 2021 har Nära vårdsatsningen genom FoUiS pågått, två projektledare anställdes under året
och ett projektdirektiv är framtaget och beslutat om i länsstyrgruppen.
5.4.3

Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan
och utveckling

5.4.3.1

Bidra till kunskapsstyrning i samverkan med länets kommuner och Region
Sörmland
Under 2021 har samverkansråden på FoUiS genomfört digitala inspirationsdagar som har varit
väldigt välbesökta mellan 100–300 deltagare per arrangemang. Fallpreventionsrådet har under 2021
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kommit ut med en film som handlar om framtagen handlingsplan för fallprevention. Nationella,
regionala och lokala nätverk har haft möten digitalt under året Flera utbildningar har planerats samt
genomförts digitalt under året som delaktighetsmodellen (DMO), yrkeshandledning, motiverande
samtal samt digitalisera utifrån användarnas behov. Befolknings och patientdatagruppen som under
2021 varit på försök fungerat som lokal samverkansgrupp (LAG) uppföljning och analys men har
avslutats, statistiker från FoUiS har samordnat gruppen.
FoUiS har sedan mars 2020 ett avtal med samordningsförbundet RAR att utvärdera deras projekt,
avtalet gäller fram till 31 december 2022. Under året har 10 projekt varit under pågående
utvärdering.
5.4.4

Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

5.4.4.1
Bidra till ökad samverkan kring välfärdsteknik och digitalisering
Nod för välfärdsteknik och digitalisering som projekt har under 2021 avslutats och slutrapport
kommer att publiceras tidigt 2022, eventuella förslag på fortsatt arbete utifrån rapporten kommer att
hanteras under 2022. Kommunerna och regionen har avsatt medel/resurser för att fortsätta arbetet
med digitalisering vilket har lett till att ett nytt område på FoUiS har upprättats under 2021 med
flera olika uppdrag. Uppdrag som FoUiS har är bland annat framtagning av en gemensam
digitaliseringsstrategi, egenmonitorering samt samordnar arbetet med gemensamt
verksamhetssystem (kommunerna).
5.4.5

Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering

5.4.5.1

Bidra till kunskapsstyrning i samverkan med länets kommuner och Region
Sörmland
Flera uppdrag har slutrapporterats såsom ESF projektet SPRÅKA som FoUiS har utvärderat.
Uppdrag ordnat införande av nya obeprövade hjälpmedel har slutförts, presenterats och publicerats
under 2021 med kompletterande uppdrag som ska ses över tidigt 2022. FoU är delaktiga i
utvärderingen av läroplattformen EVIKOMP vård och omsorg: Datainsamling pågår och
sammanställning görs tidigt 2022.
5.4.6

Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

5.4.6.1
Bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete
Samverkan har i stor utsträckning skett via Teams under 2021, även Zoom har använts som
plattform vid utbildningar som exempelvis Motiverande Samtal (MI). Pendelresor till arbetet har
minskat då många har kunnat sköta stora delar av arbetsuppgifterna hemifrån. När arbetet har krävt
fysiska träffar har de skett med hänsyn till gällande rekommendationer. Arbetsmiljö är en stående
punkt på APT och riskbedömning samt handlingsplan har hanterats under året och en stående punkt
på APT. Alla utbildningar har skett digitalt under året.
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5.4.7

Kunskapsstyrning i närvårdsstrukturen leder till jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland

5.4.8

Samverkan i Närvårdsstrukturen leder till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara
för en god och nära hälsa samt underlättar för vårdens medarbetare

5.5 Resursperspektivet
5.5.1

Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvarotid i relation till
ordinarie arbetstid

Utfall

Målvärde

0,41 %

Max 5 %

Kommentar

5.5.1.1

Bidra till kunskapsstyrning i samverkan med länets kommuner och Region
Sörmland
FoUiS har under 2021 erbjudit digitala utbildningar, webbsändningar, inspirationsföreläsningar
samt deltagit vid flertal digitala konferenser under 2021 för att inhämta kunskap och
omvärldsbevaka.

5.5.2

Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

5.5.2.1
Vara en länsgemensam resurs med stabil ekonomi
Det ekonomiska resultatet avviker med 13 406 tkr mot budget 2021. Överskottet vid årets slut
kommer det att användas kommande år från eget kapital för att utföra de uppdrag som FoUiS har.
FoUiS har under året tilldelats medel av statsbidragen Nära vård och Psykisk hälsa samt
Kvinnofrid, specifika uppdrag har beslutats om och en plan 2021–2023 gällande dessa medel är
lagd.
Större satsningar och uppdrag som statsbidragen syftar till att användas; barn och unga satsningen
där två processledare är anställda under 2021 fram till 2024 samt till Nära vårdsatsning där två
projektledare är anställda på två år med start i augusti 2021. Statsbidragen finansierar även
följeforskning gällande barn och unga samt satsningen på brukarinflytande i Sörmland. FoUiS har
även fått uppdragen samordnare på halvtid gällande Suicid fram till 2023 samt samordnare för
yrkesresan fram till 2023. Projekt distansmonitorering sker både i projektform samt att
kommunerna i Sörmland har avsatt medel för forskning kring effekter av monitorering av
vitalparametrar i hemmet hos multisjuka äldre personer som följs upp 2022, en kvalitativ studie är
genomförd som visar vilka förutsättningar som finns/bör finnas för monitorering i hemmet. Tidigare
har forskningen fått medel från SKR för att starta projektet. Kommunerna har fortsatt valt att
finansiera fortsatt arbete med digitalisering i länet och ett nytt område är upprättat på FoU 2021 för
att samla gemensamt beslutade uppdrag inom området.
Framåt behöver FoUiS en långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att fortsätta kunna utgöra
ett stöd i utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård och stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. Förslag gällande FoUiS
uppdrag, mål, organisation, samverkansmöjligheter och dess långsiktiga finansiering är presenterad
för länsstyrgrupp och NSV.

514

5.6 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

Erhållen intern
uppdragsers

18 053

1 186

16 867

1 186

1 186

0

3 548

Övriga intäkter

7 542

9 237

-1 695

9 238

9 238

0

5 695

Verksamhetens
intäkter

25 595

10 423

15 172

10 423

10 424

1

9 243

-11 198

-9 342

-1 856

-9 342

-9 342

0

-9 347

0

-760

760

-760

-760

0

-630

-394

-376

-18

-376

-376

0

-378

-1 997

-1 346

-651

-1 346

-1 346

0

-1 397

Verksamhetens
kostnader

-13 589

-11 823

-1 766

-11 823

-11 824

-1

-11 752

Verksamhetens
nettokostnader

12 006

-1 400

13 406

-1 400

-1 400

0

-2 509

0tkr

0tkr

0tkr

0tkr

0tkr

0tkr

12 006

-1 400

13 406

-1 400

-1 400

0

Tkr

Personalkostnader
Köpt verksamhet
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Finansiella
kostnader
Årets resultat
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6 Vård- och omsorgscollege
6.1 Sammanfattande analys
Verksamhetsberättelsen för Vo-College 2021 visar hur verksamheten i samverkan med länets
kommuner och Region Sörmland har arbetat under året. Sammanfattningsvis ha en stor del av
arbetet påverkats av pandemin, vilket har lett till att vissa delar haft en minskad utvecklingstakt och
att andra delar skett digitalt och därmed kunnat genomföras enligt plan. VO-Collegearbetet beskrivs
komprimerat här nedan:
-

VO-College Sörmland ansökte och beviljades en språkombudsutbildningssatsning med
ekonomiska medel från Skolverket (med stöd nationellt VO-College) som påbörjades 2021.

-

Uppskjutna temadagen från 2020 genomfördes digitalt i april med och ordinarie temadag i
oktober.

-

APL-gruppen genomförde en länsgemensam "Stolt Handledarträff" i november, för länets
samtliga handledare inom länets kommuner och Region Sörmland.

-

Årets Handledare 2021 utsågs vid temadagen i oktober.

-

VO-College har inlett dialog kring arbetet med ”Yrkesskyddad titel för undersköterska”.
Regleringen träder i kraft 1 juli 2023 och innebär att från och med 2033 krävs det yrkesbevis
för att arbeta som undersköterska.

-

På grund av pandemin har det varit omfattande arbete med att säkerställa apl-placeringarna
för studerande genom behov av att trygga och säkra minderårigas apl. Efter riskbedömning
har flera minderåriga fått avstått eller skjutit upp den. Dialog har även förts med Region
Sörmlands smittskyddsläkare för utvärdering och bedömning av specifika fall vid aplplacering.

-

Flera arbetsplatser inom länet har tvingats tacka nej till elever med anledning av
bekymmersamt hårt belastade verksamheter.

-

Äldreomsorgslyftet har nyttjats av samtliga lokala VO-College för att tillgodose
kompetensutveckling för befintliga medarbetare inom äldreomsorg, LSS och delar av
funktionshinderområdet och språkutveckling av arbetsplatserna.

-

Uppslutningen till regionala styrgruppsmötena har varit hög och samverkan har varit aktiv.

-

Lokala styrgruppsmöten har kunnat genomföras digitalt för lokala VO-College för
Eskilstuna och Strängnäs under hela året. Södra VO-College har varit mindre aktivt på
grund av vakanser.

-

Utökning av antalet kommuner som använder administreringsverktyget KliPP i aplplanering.

-

Inhämtat uppgifter till kvalitets- och måluppföljning genom årlig nulägesanalys, kopplat till
uppsatta mål i regional återcertifieringsplan för 2019–2024.

-

Inhämtat uppgifter till regional och nationell kvalitetsuppföljning

-

Utvecklat verktyg och indikatorer för måluppfyllelse genom verksamhetsstöd

-

Upprättat översikt av länets VO-College arbete genom ”mind mapping”-verktyg för
förbättrad uppföljning och utvärdering med återkoppling i regional styrgrupp och som stöd
till lokala VO-College.
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-

Regionalt VO-College har medverkat till genomförande av den språkombudsutbildning som
lokalt VO-College Eskilstuna fått stöd av Skolverket i samarbete med nationella VOCollege.

-

Arbete har skett för att stärka handledarrollen genom handledarmöten och genom att verka
för ökat antalet handledare i länet.

-

Fortsatt arbete med validering har skett med mål att öka antalet valideringshandledare.

-

Medverkat i nationellt ESF-projekt som heter "Validering Vård och Omsorg" för en ökad
stödstruktur i det lokala som regionala VO-Collegearbetet.

-

Fortsatt kvalitetsgranskning av utbildare och utbildningsanordnare.

-

Fullföljt påbörjat certifieringsarbete av nya utbildare i Eskilstuna, Nyköping och i
Katrineholm.

6.2 Covid-19 sammanfattning
VO-College arbete under året har präglats av pandemin, vilket inneburit att merparten av dialoger
och möten, både på lokal och regional nivå, har mestadels skett i digital form.
Minskad restid och mindre stress är positiva upplevelser. Digitala möten är stundtals något av en
prövning för en aktiv dialog med helhetsövergripande samverkan och även för att fånga samtliga
deltagares tankar, åsikter och funderingar.
Omfattande och belastande arbete inom VO-Colleges samtliga verksamheter som föranletts av att
flera enheter inom länets vård- och omsorgs som hälso- och sjukvård fått andra uppdrag, dels att
personal/handledare tillfälligt har fått byta enhet som inneburit svårigheter att ta emot apl-elever i
samma utsträckning som tidigare och brist på handledare. Resultatet är synliggörandet av
sårbarheter i form av brist på handledare och att handledningsansvaret ligger på ett fåtal
medarbetare.

6.3 Medborgarperspektivet
Det lokala VO-collegearbetet med att attrahera fler att söka sig till vård- och omsorgsutbildning har
skett genom digital form så som social media.
Distansundervisningen har hämmat vissa elevers inlärning och möjligheter till att uppnå uppsatta
lärandemål, framför allt elever med funktionsvariationer, psykisk ohälsa och för språksvaga.
Utbildarna har anpassat och förändrat delar av undervisningen och i en del fall har studieplanen
förlängts för att bidra till uppfyllelse av lärandemål och därmed möjligheten att ta examen.
I och med nya upphandlade avtal med nya utbildare har det under sommar och höst synliggjort
svårigheter gällande intag för utbildarna och för arbetsgivarna svårigheter att kunna erbjuda
efterfrågat antal APL-platser och APL-upplägg med beställningar av APL-platser fördröjts och
förskjutit reservation som placering av undersköterskeelever.
Positivt är att antal elever som söker till vård- och omsorgsutbildningarna ökat marginellt. Avtal
med nya utbildare har inneburit att flera möjligheter till att utbilda sig genom vuxenutbildningen
skapats samt att det finns fler platser till vårdbiträdesutbildningen.
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6.4 Verksamhetsperspektivet
6.4.1

Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan
och utveckling

Samverkan mellan ingående parter i länet har följt de överenskommelser, avtal och regionala
huvudmål som finns dokumenterade i ansökningshandlingarna för certifieringsperioden.
Under året har samverkan kring regionala huvudmålen gett effekt genom målarbete:
-

Antal sökande till Vård- och Omsorgsprogrammet ska öka. Resultat 2021: ökning av antalet
sökanden

-

90 procent av nyanställd personal uppnår kriterierna för anställningsbarhet till 2024.
Resultat: dokument om anställningsbarhet används alltmer i verksamheterna.

-

Öka antal tillsvidareanställda med baskompetens, 100 procent. Resultat 2021: möjligheter
med Äldreomsorgslyftet.

-

Upprätta en strategi för ökad attraktivitet i arbetslivet för vård- och omsorgsyrket. Resultat
2021: arbete med kampanjen "Attrahera fler - behålla befintliga medarbetare", puffa för
yrket på sociala medier.

-

100 procent nöjda elever/studeranden och handledare/valideringshandledare till 2024.
Resultat: initierat arbete med att öka antalet valideringshandledare.

-

Garantera tillgången på praktikplatser för utbildningar inom VO-College fram till 2024.
Resultat: inventering pågår av apl-platser för att kunna identifiera var ökning kan ske.

-

Öka medvetenheten om språkutbildande arbetssätt. Inom fem år en ökning av
språkutbildande arbetssätt med 20 %. Resultat: ökning av språkombudsutbildning.
Kombinera handledarutbildning och språkombudsutbildning.

6.5 Resursperspektivet
Överskott kan härledas till att samverkansmöten ställts om till digital form och innebär minskade
kostnader för hyra av konferenslokal och transport/kommunikationsmedel.
Nyttjande av digitaliserade arbetsformer.
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6.5.1

Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Indikator
Ekonomiskt resultat - avvikelse
utfall/budget i tkr

Utfall

Målvärde

35 tkr

0 tkr

Kommentar

6.6 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

Erhållen intern
uppdragsers

500

500

0

500

500

0

500

Verksamhetens
intäkter

500

500

0

500

500

0

500

Personalkostnader

-393

0

-393

0

0

0

-239

Köpt verksamhet

-46

-324

278

-324

-324

0

-46

Övriga kostnader

-26

-176

150

-176

-176

0

-42

Verksamhetens
kostnader

-465

-500

35

-500

-500

0

-327

Verksamhetens
nettokostnader

35

0

35

0

0

0

173

Årets resultat

35

0

35

0

0

0

173

Tkr
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7 Hjälpmedelscentralen
7.1 Sammanfattande analys
Hjälpmedelscentralen har fungerat väl under året, verksamheten har varit präglad av den pågående
pandemin men har inte påverkats negativt i något större omfattning. Ärenden och orderingången har
varit i samma omfattning som innan pandemin startade. Vissa förseningar från leverantörer har
förekommit, men detta har inte påverkat brukarna i någon större utsträckning. Verksamheten har i
samråd med förskrivarna kunnat ersätta de försenade hjälpmedlen med andra motsvarande
produkter.
Tyvärr har flera specialutprovningar försenats på grund av väntetider på specifika komponenter.
Förseningarna medförde att vi under hösten hade vissa svårigheter att erbjuda tid inom en månad då
vi fick invänta leverans av komponenter,
Medarbetarenkäten visade ett gott resultat och varje sektion har jobbat vidare med utvalda områden
att förbättra eller bibehålla. Då enkätens utformning var annorlunda än tidigare år så kan inte
utfallet jämföras med tidigare mätningar.
Trots pandemin så stannar sjukfrånvaron för året på 5,06%, en viss del av förklaringen kan vara att
personer med administrativa arbetsuppgifter har haft möjlighet att arbeta hemifrån under året.
Det framkommer flera förbättringsområden i årets förskrivarundersökning som genomfördes i
november. Årets resultat är sämre inom några områden jämfört med tidigare år. Bland annat
upplever förskrivarna en försämrad kvalitet på årets utbildningar, som till stor del kan förklaras av
att utbildningarna har varit digitala vilket inte möjliggjort att förskrivarna fått prova och känna på
nya hjälpmedel. Vid ett tillfälle under året skickades rullstolar och tillbehör ut till kursdeltagarna
inför den digitala utbildningen så att de fick möjlighet att öva praktiskt under utbildningstillfället.
Förskrivarna är inte helt nöjda med vår tillgänglighet och har även lyft synpunkter på
kvaliteten/skicket på rekonditionerade hjälpmedel, områden som verksamheten kommer att se över
under kommande år.
Årsresultatet på 3 179 tkr avviker från målet att göra ett 0-resultat för bokslutsåret. Fler anledningar
finns för det: Försäljningen av inkontinenshjälpmedel har ökat som gav överskott för
Vesicacentralen med 856 tkr. Kostnaden för övriga hjälpmedel samt avskrivningar har
minskatavsevärt huvudsakligen beroende av returer av hjälpmedel som minskatinköpen.
Prisjusteringarna som gjordes i maj och september i avsikt att minska intäkterna för att nå 0-resultat
var ej tillräckliga. Översyn av prismodell kommer göras under 2022.
Nyttjandegraden på 92,5% och Indirekta kostnader i förhållande till intäkter på 32,6% är bättre än
de mål som satts upp.

7.2 Covid-19 sammanfattning
Hjälpmedelscentralen (HMC) har följt Region Sörmlands rutin för SARS-Cov-2 infektion/covid-19
för att minska smittspridningen under pandemin. Det har bland annat inneburit uppdaterade
instruktioner och nya rutiner för patientmöten, både i de egna lokalerna och vid hembesök. Även
rutinen för återtagande av hjälpmedel från patient med konstaterad smitta har ändrats, dessa
hjälpmedel återlämnas inplastade och uppmärkta och förvaras utomhus i minst 48 h innan de tas in i
HMC´s lokaler för att minimera risken för smitta.
Riskbedömning/riskanalys från 2020 kopplad till Covid har följts upp under året och verksamheten
konstaterade att alla planerade åtgärder hade vidtagits.
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Under 2021 har verksamheten ställt om till digitala förskrivarutbildningar. De digitala plattformar
som används är nu väl inarbetade och ses som ett effektivt sätt att genomföra både utbildningar och
möten. Det är mycket troligt att viss digital utbildning kommer fortsätta att erbjudas i framtiden.
Verksamheten ser dock att det finns behov av att träffas fysiskt, framför allt för att testa och träna
på att hantera nya produkter.
Några av våra leverantörer har haft svårigheter att nå de avtalade leveranstiderna, pandemin har
varit en stor orsak till detta då de har haft svårigheter att få fram delar och hjälpmedel från länderna
där tillverkningen sker.
Under det årets sista del har verksamheten framför allt märkt av leveranssvårigheter kopplat till
medicintekniska produkter där det främst är en leverantör som har haft svårigheter att leverera, både
huvudhjälpmedel och reservdelar. Verksamheten har lyckats lösa leveransproblematiken i de flesta
fallen då det har förskrivits andra likvärdiga produkter ur sortimentet, i några fall har det blivit
längre väntetider för brukaren. Tyvärr har flera specialutprovningar försenats på grund av väntetid
på specifika komponenter.
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har varit små och har främst varit relaterade till ett
utökat behov av skyddsmaterial och desinfektionsmedel.
Medarbetare på hjälpmedelscentralen har haft en sjukfrånvaro på 5,06% under 2021, en liten
minskning jämfört med föregående år. Några få medarbetare har haft covid-19, ingen har drabbats
allvarligt eller haft en längre tids sjukfrånvaro med koppling till pandemin. Ingen av de
smittspårningar som genomförts har resulterat i ytterligare smittade personer i verksamheten.
Möjligheten för medarbetare med administrativa arbetsuppgifter att arbeta hemifrån trots
förkylningssymtom har påverkat den minskade sjukfrånvaron positivt.

7.3 Medborgarperspektivet
För att få ett mer jämlikt förskrivningsmönster i länet så har Hjälpmedelscentralen (HMC) påbörjat
arbetet med att förtydliga de kriterier som finns i regelverken och därmed minska förskrivarnas
tolkningsutrymme. Vissa produktgrupper är reviderade till 100% men de flesta har uppnått årets
mål på 20%. Under 2022 kommer arbetet att fortsätta för att hela regelverket ska få ett
förtydligande.
I HMC´s förebyggande arbete för att hålla korta ledtider för leveranser till brukarna har vi uppnått
samtliga måltal för året, trots att flera leverantörer har haft leveransförseningar.
I årets förskrivarundersökning framkommer flera förbättringsområden, arbetet med en åtgärdsplan
är påbörjat. Att verksamheten inte når måltalet gällande de kunskapshöjande aktiviteterna för
förskrivare tolkar vi som en direkt följd av begränsningar vid digitala utbildningsinsatser. Många av
våra utbildningsinsatser brukar vanligtvis bygga på att deltagarna får prova hjälpmedel och känna
på produkter.
7.3.1

Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

7.3.1.1

Vi erbjuder hjälpmedel och hjälpmedelstjänster för jämlik folkhälsa som håller
god kvalitet
Under 2020 genomfördes en kartläggning av förskrivningar av hjälpmedel över länet med syfte att
se över förskrivningsmönstret i länets kommuner. Rapporten visade på ett varierande och ojämlikt
förskrivningsmönster i länet, det fanns tolkningsutrymme i de kriterier som reglerade
förskrivningarna.
HMC fick i uppdrag att göra en översyn av de kriterier som reglerar förskrivningarna för att skapa
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förutsättningar för en mer jämlik förskrivning. Målet för 2021 har därför varit att förtydliga de
kriterier som finns i regelverken och därmed minska tolkningsutrymmet.
Måltalet är nått, vissa produktgrupper är reviderade till 100% men de flesta har nått till årets mål på
20%. Under 2022 kommer arbetet att fortsätta för att hela regelverket ska få ett förtydligande.
Indikator
Andel reviderade kriterier

7.3.2

Utfall

Målvärde

35 %

20 %

Kommentar
Under våren 2021 togs en mall fram för
hur regelverket ska vara uppbyggt och
vilka faktorer som behövde förtydligas
ytterligare. Revideringen genomfördes
sedan under hösten 2021.

Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

7.3.2.1
Vi jobbar förebyggande genom korta ledtider
HMC arbetar kontinuerligt med att korta ledtider och har uppnått måltalen för samtliga indikatorer
inom detta område under 2021.

Indikator
Andel utprovningar med första
erbjuden tid inom 1 månad

Utfall

Målvärde

60,3 %

60 %

Kommentar
Under perioden jan-dec 2021 har 541 st
utprovningar påbörjats och av dessa har
326 st erbjudits en tid inom 1 månad.
Under perioden jan-dec 2020 påbörjades
581 st utprovningar och av dessa har 366 st
erbjudits en tid inom 1 månad.
Antalet påbörjade utprovningar har
minskat med 7% jämfört med samma
period 2020.

Andel aktiviteter/arbetsorder
slutförda inom 5 arbetsdagar

83,2 %

80 %

Under perioden jan-dec 2021 har 5890st
aktiviteter avslutats och av dessa har
4901st avslutats inom 5 arb.dagar.
Under perioden jan-dec 2020 avslutades
5746st aktiviteter och utav dessa
avslutades 4853st inom 5 arb.dagar.
Antalet avslutade aktiviteter har ökat med
ca 2,5% jämfört med samma period 2020.
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Indikator
Andel kundorder, totalt levererade
inom 5 arbetsdagar

Utfall

Målvärde

87,3 %

86 %

Kommentar
Under perioden jan-dec 2021 har man
levererat 51929 st ordrar och av dessa är
45339 st levererade inom 5 arb.dagar.
Under perioden jan-dec 2020 levererades
48016 st ordrar och av dessa levererades
42336 st inom 5 arb.dagar.
Antalet levererade ordrar har ökat med
ca 8,1 % jämfört med samma period 2020.

Andel skrymmande hjm lev inom 3
dagar vid utskrivning från
slutenvården

97,6 %

97 %

Under perioden jan-dec 2021 har 41 st
ordrar registrerats med leveranssätt "3dagars utskrivning från slutenvården" och
av dessa levererades 40st inom 3 dagar.
Under perioden jan-dec 2020 har 12 st
ordrar registrerats med leveranssätt "3dagars utskrivning från slutenvården" och
av dessa levererades alla inom 3 dagar.
Antalet registrerade och levererade hjm
inom 3 dagar har ökat med 240% jämfört
med samma period 2020.

7.3.3

Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/
deltagare/ elever

7.3.3.1

Alla patienter och förskrivare skall vara nöjda med tillgänglighet, bemötande,
leveranser och service
Årets förskrivarundersökning genomfördes i november och vi kommer att arbeta med
förbättringsåtgärder under 2022.
På grund av pandemin så har HMC inte kunnat erbjuda utbildningar i samma utsträckning som
tidigare, framförallt så har de flesta utbildningarna erbjudits digitalt. Många av våra
utbildningsinsatser brukar vanligtvis bygga på att deltagarna får prova hjälpmedel och känna på
produkter. Vi har endast kunnat erbjuda ett fåtal utbildningar på plats under 2021 vilket kan vara en
anledning till att vi inte når upp till måltalen för andelen nöjda förskrivare i kunskapshöjande
aktiviteter.
Flera förskrivare uttrycker att HMC´s telefontider mellan kl 8-15 inte är anpassade till deras
verksamheter och att det ibland kan vara telefonkö. Det har även lämnats synpunkter om väntetider
vid kontakt via mejl och direkttelefon till enskilda medarbetare på HMC. Några förskrivare har lyft
svårigheter att hitta information om Hjälpmedelscentralen på Samverkanswebben.
Gällande leveranskvaliteten har vi brustit på flera områden. Vi har fått synpunkter från förskrivare
om att återbrukade artiklar ibland har varit i dåligt skick vid leverans, rekonditioneringen har brustit
i flera fall. Det har även hänt att tillbehör till hjälpmedel har saknats vid leverans, alternativt att
hjälpmedel har levererats omonterade.
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Indikator

Utfall

Målvärde

Andel nöjda förskrivare i
kunskapshöjande aktiviteter

86 %

95 %

Andel nöjda förskrivare med
bemötande

91,9 %

93 %

Andelen nöjda = betyget 7-10.

Andel förskrivare som är nöjda med
leveranskvalitet

67,9 %

77 %

Andelen nöjda = betyget 7-10.
Flera kommentarer om omonterade
produkter, saknade delar samt framförallt
om bristfällig rekonditionering-vi har
lämnat ut begagnade och trasiga och/eller
dåligt rengjorda produkter vilket drar ner
resultatet.

0%

Mäts nästa gång 2022.

Andel brukare nöjda med
bemötande

Kommentar

7.3.4

Samverkan i Närvårdsstrukturen ska leda till att barn och unga i Sörmland får en
god, nära och samordnad vård som förebygger ohälsa och stärker hälsan

7.3.5

Samverkan i Närvårdsstrukturen leder till en god och nära hälsa- att patienten och
brukaren får en god, nära och samordnad vård

7.4 Verksamhetsperspektivet
Pandemin har gett verksamheten möjlighet att utveckla digitala forum och de flesta möten och
interna utbildningar har genomförts via Teams. Då verksamhet finns på flera orter har det i många
fall kunnat spara in restid genom att mötas digitalt.
Verksamheten har genomfört 22 digitala utbildningar för länets förskrivare under året och har
dessutom skapat instruktionsfilmer som finns tillgängliga via samverkanswebben.
Antalet avvikelser ökade med 4,6% jämfört med 2020. Bearbetningen påbörjades inom 14 dagar för
447 av totalt 459 avvikelser (97,4%), vilket innebär att verksamheten inte riktigt når upp till målet
på 99%.
En analys av avvikelser gällande arbetssätt har gjorts under året. Bland avvikelserna syns ett
mönster att nyanställd personal på HMC löper högre risk att göra fel, med konsekvensen att
patientens hjälpmedelsleverans fördröjs. Som en följd av analysen har introduktionsmaterialet för
nya medarbetare uppdaterats. Utbildningar har genomförts internt gällande förskrivaransvar och
Hjälpmedelscentralens ansvar. Nya instruktioner har sammanställts för den administrativa
sektionen.
7.4.1

Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård

7.4.1.1
Avvikelser hanteras och åtgärdas snabbt
Antalet registrerade avvikelser har ökat med 4,6% jämfört med föregående år.
Under 2021 har det registrerats 459 avvikelser varav 447 är påbörjade inom 2 veckor, vilket
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motsvarar 97,4%. Detta är ett något långsammare hantering jämfört med föregående år då vi
påbörjade hanteringen för 99,3% av de inkomna avvikelserna inom 2 veckor.
Indikator
Andel avvikelser som hanteras inom
2 veckor från registreringsdatum

Utfall

Målvärde

97,4 %

99 %

Kommentar
Under perioden 16 dec 2020 - 15 dec 2021
har det registrerats 459 st avvikelser varav
447 st är påbörjade inom 2v
Under perioden 16 dec 2019 - 15 dec 2020
registrerades 438st avvikelser och av dessa
var 435st påbörjade inom 2v.
Antalet registrerade avvikelser har ökat
med 4,6% jämfört med samma period
2020.

7.4.2

Region Sörmland har en personcentrerad vård

7.4.3

Region Sörmland har en utbyggd primärvård och en förstärkt närvård

7.4.4

Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

7.4.4.1
Vi arbetar aktivt för att implementera digitalisering och ny teknik
Vi har genomfört 22 digitala utbildningar under året och har dessutom skapat instruktionsfilmer
som finns tillgängliga via samverkanswebben.
Indikator
Antal interna och externa digitala
utbildningstillfällen som hålls av
HMC

Utfall

Målvärde

22 st

10 st

Kommentar
Måltalet 10 st digitala utbildningar är för
hela året 2021. Under 2021 har 22 st
digitala förskrivarutbildningar genomförts i
HMC's regi. Dessutom har
instruktionsfilmer skapats för ett par
produkter som tillhandahålls av HMC och
dessa filmer ligger tillgängliga på
samverkanswebben. Flera digitala
utbildningar planeras genomföras under
hösten 2021.

7.4.5

Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering

7.4.6

Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

7.4.6.1
Vårt miljöarbete sker systematiskt och effektivt för minskad klimatpåverkan
Totala elförbrukningen på Fraktgatan under 2021 är 562 855 kWh, en uppgång på ca 4% jämfört
med 2020, trots att vi vid halvårsskiftet hade minskat elförbrukningen med drygt 56 000 kWh.
El-förbrukningen steg kraftigt i slutet av november och under första delen av december då det var
kallt ute, samtidigt som husets värme- och cirkulationssystem var trasigt. Huset värmdes under
dessa veckor i huvudsak av mobila elelement när värmesystemet felsöktes och reparerades vilket
kan förklara den kraftigt ökade elkonsumtionen.
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Under året har vi köpt in en ny lastbil som drivs med biobränsle.
Indikator
Energianvändning på Fraktgatan,
kWh

Utfall

Målvärde

Kommentar

562 855 st

570 000 st

Totala elförbrukningen på Fraktgatan
under 2021 är 562 855 kWh, en uppgång
på ca 4% jämfört med 2020, trots att vi vid
halvårsskiftet hade minskat
elförbrukningen med drygt 56 000 kWh.
El-förbrukningen steg kraftigt i slutet av
november och under första delen av
december då det var kallt ute, samtidigt
som husets värme- och cirkulationssystem
var trasigt. Huset värmdes under dessa
veckor i huvudsak av mobila elelement när
värmesystemet felsöktes och reparerades
vilket kan förklara den kraftigt ökade
elkonsumtionen.

7.4.7

Kunskapsstyrning i närvårdsstrukturen leder till jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland

7.4.8

Samverkan i Närvårdsstrukturen leder till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara
för en god och nära hälsa samt underlättar för vårdens medarbetare

7.5 Resursperspektivet
Medarbetarenkäten genomfördes i januari 2021.
Totalindex för HME var 81,2% (Regionens måltal är 78%). Sektionerna har tagit fram
handlingsplaner på respektive APT kopplat till de områden medarbetarna ansett behöver åtgärdas.
Även gällande sjukfrånvarotid i relation till arbetstid så når vi målet på 5,1% då vi under aktuell
period haft en sjukfrånvaro på 5,06%. Möjligheten att arbeta hemifrån i större utsträckning än
tidigare kan har bidragit till det relativt låga utfallet.
En satsning på intern kompetensutveckling genomfördes under 2021 med målet att våra
medarbetare skulle få fördjupad kompetens i vårt interna verksamhetsstyrningssystem. Vi lyckades
nå vårat måltal på 20% utbildade medarbetare under året.
7.5.1

Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

7.5.1.1

Rätt nyttjade resurser: Hälso- och sjukvården har en god arbetsmiljö med
kompetenta, engagerade och flexibla medarbetare
Årets medarbetarenkät genomfördes i början av året. Utfallet på HME (Hållbart
medarbetarengagemang) kopplat till styrning blev 82,1%, HME kopplat till ledarskap gav 82,6%
och HME motivation gav resultatet 78,7%. Totalindex på HME frågorna gav 81,2%.
HSE (Hållbart säkerhetsengagemang) gav ett resultat på 75,7%. Resultatet hamnar inom det som
kallas "zonen för förändringskraft" vilket innebär att prestationsnivån är hög och har ett värde på
minst 70. Vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda.
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Organisationen har kraft att förändras, har ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa.
Sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetstid har minskat under året jämfört med samma period
föregående år (5,06% jämfört med 6,07%) och ligger nu under regionens mål på 5,1 %.
Medarbetare med administrativa arbetsuppgifter har erbjudits att arbeta hemifrån i större
utsträckning under året samt vid lindriga symtom då arbetsuppgifterna så tillåtit, vilket kan vara en
del av förklaringen till den minskade sjukfrånvaron.

Indikator

Utfall

Målvärde

Andelen engagerade medarbetare
HME index

81,2 %

78 %

Sjukfrånvarotid i relation till
ordinarie arbetstid

5,06 %

Max 5,1 %

Kommentar

7.5.1.2

Vi bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, god hälsa
samt en sund arbetsmiljö. Vårt arbetsklimat ska präglas av delaktighet, respekt
och ansvar
Pågående pandemi har påverkat medarbetares möjligheter till kompetensutveckling då flera
utbildningar och hjälpmedelsmässor inte genomförts som planerat. Vissa nätverksträffar och
föreläsningar har dock kunnat genomföras digitalt och har på så sätt möjliggjort deltagande från vår
verksamhet men det finns ett uppdämt behov av att främst kunna ta del av nya produkter på
marknaden. Många leverantörer har arbetat intensivt med att skapa instruktionsfilmer för sina
produkter vilka medarbetare på HMC och förskrivare har tagit del av.
Målsättning för året är att höja kompetensen för medarbetare i vårt verksamhetsstyrningssystem
Sesam där alla aktiviteter kring våra hjälpmedel hanteras. Medarbetare arbetar olika mycket i
systemet och syftet är att medarbetare ska ha en fördjupad kompetens för att ta bort eventuella
kunskapsgap som kan påverka hantering av ärenden negativt. Vi har lyckats uppnå vårt mål med att
utbilda 20% av medarbetarna i Sesam under året.
Arbetsmiljöronder har genomförts som planerat av ansvarig chef och skyddsombud, åtgärder har
dokumenterats i en handlingsplan som har följts upp på respektive APT och i ledningsgruppen.
Hjälpmedelscentralens hälsoinspiratörer har inte anordnat några fysiska träffar under året, däremot
har inspiration spridits via mejl och informationstavlor.
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Indikator
Andel medarbetare som genomgår
utbildning i Sesam

7.5.2

Utfall

Målvärde

20 %

20 %

Kommentar
Under 2021 har 20% av medarbetare
deltagit i utbildning i Sesam

Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

7.5.2.1

Rätt nyttjade resurser: Hälso- och sjukvården leds och styrs så att en ekonomi i
balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar
Verksamheten redovisar ett överskott om 3 179 tkr för bokslutsåret 2021. Verksamheten har
redovisat överskott under året vilket medfört att prisjusteringar gjorts vid två tillfällen (maj och
september) i syfte att sänka hjälpmedelspriserna och därmed verksamhetens intäkter.
Verksamhetens totala intäkter understiger budget med 4 308 tkr (2,1%), kostnaderna understiger
budget med 7 488 tkr (3,6%). Se avvikelsekommentarer nedan.
Intäkter
De totala intäkterna uppgår till 201 310 tkr, varav intäkter från inkontinenshjälpmedel står för
43 038 tkr (21,4%). Intäkter från hyres- och försäljningshjälpmedel uppgår till totalt 119 732 tkr, en
minskning med 7 829 tkr (6,5%) jämfört med budget. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till de
prisjusteringar som gjordes för att sänka intäkterna i syfte att uppnå budgeterat resultat om 0 tkr för
helåret. I samband med pågående pandemi har även en viss volymminskning skett jämfört med
budget, för både hyreshjälpmedel och försäljningshjälpmedel.
Jämfört med bokslutsår 2020 har totala intäkter ökat med 9 006 tkr (4,7%). Avvikelsen beror i
huvudsak på ökad försäljning av inkontinenshjälpmedel men även höjda hjälpmedelspriser 2021, då
verksamheten 2020 skulle redovisa ett underskott om -3 410 tkr för helåret (för utförligare
kommentarer, se verksamhetsberättelse för 2020).
Kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgår till totalt 41 289 tkr och står för ca 20,8% av de totala kostnaderna.
Dessa understiger budget med 2 458 tkr (5,6%) till följd av sjukskrivningar, vakanta tjänster,
föräldraledighet samt utbildningar och andra personalkostnader som inte aktualiserats i samband
med pågående pandemi. Personalbortfallet har inte fullt ut ersatts med vikarier/timanställda. Jämfört
med bokslutsår 2020 har personalkostnaderna minskat, totalt sett med 1 031 tkr, motsvarande 2,4%.
Köpt verksamhet och hjälpmedelskostnader
Hjälpmedelskostnaderna exkl. avskrivningar står för 46,9% av de totala kostnaderna och uppgår till
92 842 tkr, en minskning jämfört med budget med 3 873 tkr (4%). Antalet returnerade hjälpmedel
fortsätter öka och resulterar i en kostnadsåterföring för de hjälpmedel som rekonditioneras och
återanvänds. Den främsta anledningen till de ökade returerna är förbättrade rutiner och förändrat
arbetssätt hos huvudmännen. Det sker en mer noggrann uppföljning av förskrivningarna och
hjälpmedel som brukare inte använder återlämnas i högre utsträckning än tidigare.
Kassationskostnaderna för icke individmärkta hjälpmedel har minskat och uppgår till 7 205 tkr, en
minskning med 2 262 tkr (23,9%) jämfört med budget. Förbättrade rutiner är huvudanledningen till
de minskande kostnaderna.
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Lokalkostnader
Lokalkostnaderna uppgår till totalt 10 524 tkr och understiger budget med 60 tkr. Dessa står för
5,3% av de totala kostnaderna. Jämfört med budgetår 2020 har lokalkostnaderna ökat med 343 tkr,
motsvarande 3,4%, till följd av ökade städkostnader samt utökade lokalytor.
Övriga kostnader
Övriga kostnader uppgår totalt till 19 729 tkr och står för ca 10% av de totala kostnaderna. Dessa
överstiger budget med 693 tkr, motsvarande 3,6%. En ökad försäljning av inkontinensvaror har
medfört stort underskott mot budget avseende varutransporter. Verksamhetens kostnader i samband
med Covid -19 uppgår totalt till knappt 59 tkr och består i huvudsak av hygienmaterial samt
skyddsutrustning. Jämfört med bokslutsår 2020 är övriga kostnader högre med 703 tkr (3,7%) mest
beroende på ovan nämnda försäljning av inkontinenshjälpmedel.
Avskrivningar
Kostnaderna för avskrivningar uppgår totalt till 33 699 tkr och står för 17% av de totala
kostnaderna. Majoriteten (99%) av avskrivningskostnaderna tillhör värdeminskningar på
hjälpmedel, vilka totalt sett är 1 776 tkr (5,1%) under årets budgeterade avskrivningskostnader.
Budgetavvikelsen beror till viss del på lägre volymer i samband med covid -19, men även på det
höga antal returnerade, rekonditionerade och återanvända hjälpmedel som minskar investeringar i
nya hjälpmedel. Avskrivningar på kommunala hjälpmedel står för drygt 34% av de totala
avskrivningskostnaderna och regionbetalda hjälpmedel för resterande knappa 66%. Till följd av det
höga antalet returnerade hjälpmedel har avskrivningskostnaderna på hjälpmedel totalt sett minskat
med 1 040 tkr (3%) jämfört med föregående år. Inga övriga utrustningsinvesteringar har skett under
året, varför övriga avskrivningskostnader följer budget.
Investeringar
Investeringar i hjälpmedel uppgår till totalt 33 598 tkr, en ökning med 903 tkr (2,8%) jämfört med
föregående år. Dock är investeringsnivån fortsatt lägre jämfört med åren före pandemin.
Investeringar i regionbetalda hjälpmedel uppgår till 20 597 tkr och kommunbetalda 13 001 tkr. I de
flesta hjälpmedelssektorer har investeringarna ökat jämfört med samma period föregående år.
Undantaget är sektor ”medicinska behandlingshjälpmedel” där dessa minskat med 2 025 tkr
(22,8%) främst till följd av tillfälligt ökade inköp av vissa medicinska behandlingshjälpmedel 2020
i samband med pandemin. Dyraste investeringarna totalt inom kommunbetalda hjälpmedel är sektor
”rollatorer” som ökat med 26,2% från föregående år och uppgår till 3 664 tkr. Inom regionbetalda
hjälpmedel är sektor ”medicinska behandlingshjälpmedel” dyrast och uppgår till 6 863 tkr.
Indikator
Ekonomiskt resultat - avvikelse
utfall/budget i tkr

Utfall

Målvärde

3 179 tkr

0 tkr

Kommentar

7.5.2.2
Våra resurser används på rätt sätt för en långsiktig ekonomi i balans
Nyttjandegrad
Marginell ökning från föregående år. Högst nyttjandegrad precis som 2020 inom sektor sängar och
rollatorer. Under 2021 även inom sektor arbetsstolar.
Andel indirekta kostnader i förhållande till intäkter
Indikatorn har ändrat begrepp och beräkning inför 2021. Utfall och målvärde i paritet mot tidigare
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år.
Lageromsättningshastighet
Denna mäter hur många ggr/år verksamhetens omsättningstillgångar på huvudlagret (lager 10)
omsätts. Tidigare har endast nyttjandegraden på anläggningstillgångarna följts upp. Måltalet (4,5
ggr/år) är baserat på utfallet de senaste åren, där rutinerna för inventeringar och rensning av äldre
artiklar avsevärt förbättrats. Dock har samtliga diabeteshjälpmedel tagits bort från
Hjälpmedelscentralens sortiment som (bland annat i samband med krav på sista förbrukningsdag)
omsattes i hög takt. Varukostnaden för försäljningshjälpmedel har sjunkit kraftigt de senaste två
åren troligtvis på grund av pandemin samtidigt som lagernivån har hållit sig på samma nivå som
tidigare år vilket medför en lägre omsättningshastighet.
Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar

Nyttjandegrad

92,5 %

90 %

Redovisas per helår.

Andel indirekta kostnader i
förhållande till intäkter

32,6 %

40 %

Redovisas per helår.

Lageromsättningshastighet

3,3 ggr

4,5 ggr

Redovisas per helår.

7.6 Resultaträkning

Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

8 913

8 900

13

8 900

8 900

0

8 390

Erhållen intern
uppdragsers

211

0

211

0

0

0
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Övriga intäkter

192 185

196 718

-4 533

196 718

187 192

-9 526

183 708

Verksamhetens
intäkter

201 310

205 618

-4 308

205 618

196 092

-9 526

192 303

Personalkostnader

-41 289

-43 747

2 458

-43 747

-41 621

2 126

-42 320

Köpt verksamhet

-1 049

-1 038

-11

-1 038

-1 151

-113

-883

-699

-686

-13

-686

-699

-13

-675

-10 524

-10 598

74

-10 598

-10 668

-70

-10 192

-110 823

-114 027

3 204

-114 027

-107 881

6 146

-109 146

-33 699

-35 474

1 775

-35 474

-34 024

1 450

-34 739

Tkr
Patient- Trafikant
o andra avg

Lämnad intern
uppdragsers
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
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Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

Verksamhetens
kostnader

-198 082

-205 570

7 488

-205 570

-196 044

9 526

-197 956

Verksamhetens
nettokostnader

3 227

48

3 179

48

48

0

-5 653

Finansiella
intäkter

435

435

0

435

435

0

271

Finansiella
kostnader

-483tkr

-483tkr

0tkr

-483tkr

-483tkr

0tkr

-483tkr

3 179

0

3 179

0

0

0

-5 865

Tkr

Årets resultat
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Verksamhetsberättelse 2021 för nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård

Diarienummer:

NSV22-0007

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2022-03-11

Ärendenr
§ 3/22

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Verksamhetsberättelse 2021 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård godkänns.

Proposition
Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Nämndens samtliga verksamheter; Forskning och utveckling i Sörmland, Vårdoch omsorgscollege, hjälpmedelscentralen och länsgemensamt regionalt stöd, har
påverkats av pandemin och fått ställa om arbete och metoder för att ge stöd och
service till verksamheter och invånare. Den regionala samverkans- och
stödstrukturen har representerat Sörmland i ett antal nationella nätverk som SKR
samordnat. Nämnden har fått information om frågor inom välfärdsområdet under
årets nämndsammanträden som från våren har skett digitalt. Vidare har nämnden
följt upp pågående arbete så som; Nära vård, Tillsammans för barnens bästa,
egenmonitorering, budgetunderlag 2022, kvartalsrapport samt svarat revisorernas
granskning gällande följsamhet till beslutad riktlinje, "Trygg hemgång och
effektiv samverkan" och delårsrapport.
Nämndens verksamheter visar ett positivt resultat per helår, 22 189 000 kr, som
beror på de medel Forskning och utveckling i Sörmland balanserar för beslutade
pågående och kommande uppdrag samt gemensamma balanserade medel hos
Länsgemensamt regionalt stöd för statsbidragen uppdrag psykisk hälsa.
Även hjälpmedelscentralen har ett överskott som tillskrivs ökad försäljning av
inkontinenshjälpmedel och minskade inköp av hjälpmedel då returerna av
hjälpmedel ökat.
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För kännedom
Enligt sändlista

Datum

Dokumentnummer

2022-03-03

RE-REV22-0009

NSV, Nämnden får samverkan
kring socialtjänst och vård

Styrning och uppföljning av verksamheten Forskning
och Utveckling i Sörmland
Regionens revisorer har låtit PwC genomfåra en granskning i syfte att ge
underlag får att bedöma om NSV-nämnden har tillräcklig styrning och
uppfåljning av den verksamhet som bedrivs inom enheten får Forskning
och Utveckling i Sörmland, FoUiS.
Den sammanfattande bedömningen är att nämndens delvis har en
tillräcklig styrning och uppfOljning av verksamheten. Styrnings- och
uppfåljningsstrukturer finns i allt väsentligt men en ökad mätbarhet bör
eftersträvas fOr tydliggörande av verksamhetsresultat. Dessutom kan
arbetet med riskbedömningar infår arbetet med interna kontrollplaner
utvecklas. Vad vi erfar pågår också ett regionövergripande arbete inom
området.
Av granskningen framgår att den framtida finansieringen inte är löst fOr
FoUiS verksamhet och får 2022 kommer tidigare balanserade överskott
att användas. Vi fårstår att fårankring avseende verksamhet med flera
huvudmän kan ta tid. Att beslut om framtida uppdrag och finansiering
kommer på plats är av stor vikt.
Revisorerna ställer sig bakom de rekommendationer som framfårs i
rapporten.
Vi begär svar från NSV-nämnden med uppgifter om verkställda och
planerade åtgärder senast den 30 juni 2022.

~~~
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Sörmlands genomfört
en granskning av nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds styrning och
uppföljning av verksamheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”.
Granskningens syfte är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om Nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård bedriver en ändamålsenlig verksamhet.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämndens styrning av
verksamheten “Forskning och Utveckling i Sörmland” inte är fullt ut tillräcklig. Styrningsoch uppföljningsstrukturer finns i allt väsentligt. Ökad mätbarhet bör dock eftersträvas
för tydliggörande av verksamhetsresultat.
Revisionsfråga

Bedömning

Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den
verksamhet som bedrivs inom enheten “Forskning och
Utveckling i Sörmland”?

Delvis

Rekommendationer
●
●

Nämnden rekommenderas verka för ökad mätbarhet vilket exempelvis kan ske
genom införande av ytterligare måltal och indikatorer.
Intern kontroll kan stärkas genom införande av kontrollmoment avseende FoUiSverksamheten.
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Inledning
Bakgrund
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ansvarar bland annat för
verksamheten i “Forskning och Utveckling i Sörmland” (FoUiS). Enligt nämndens
reglemente omfattar verksamheten inom FoUiS forskning och utveckling avseende
socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor inom Sörmland.
Av särskild bilaga till nämndens reglemente framgår att Länsstyrgruppen för Närvård är
styrgrupp för FoUiS. Länsstyrgruppen utser representanter till styrelse för FoUiS. Det
framgår också av uppgift från FoUiS webbsida att styrelsen för FoUiS består av
representanter utvalda från Länsgrupp Närvård.
Av den särskilda bilagan till reglementet framgår också övergripande mål för
verksamheten i FoUiS. Ett av målen är att “FoUiS´s arbete sprider kunskap och
erfarenheter mellan verksamheter inom och mellan kommuner och region”.
Det är väsentligt att nämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll utifrån
uppdragen från fullmäktige. Revisorerna har i sin revisionsplan beslutat att granska
nämndens styrning och uppföljning av verksamheten inom FoUiS.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård bedriver en ändamålsenlig
verksamhet genom att besvara följande revisionsfråga:
●

Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs
inom enheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
-

Nämndens reglemente
Fullmäktiges mål- och budgetdokument

Avgränsning
Granskningen avser revisionsobjektet Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård utifrån ovanstående revisionsfråga.

Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervju har
genomförts med ansvarig FoU-chef inom FoUiS. Vidare har två regionföreträdare för
länsstyrgruppen för närvård som är styrgrupp för FoUiS intervjuats. Denna styrgrupp
består av tjänstepersoner från regionen och Sörmlands kommuner.
Dokumentgranskning har skett av styrande dokument inom FoUiS såsom
verksamhetsplaner och dokument där uppföljning av verksamheten sker.
Nämndens protokoll och underlagen till ärenden avseende FoUiS har reviderats. Vi har
också tagit del av dokument från FoUiS styrgrupp samt från FoUiS styrelse.
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Granskningen har skett utifrån syftet att bedöma om det finns en välfungerande och
sammanhängande styrning och uppföljning utifrån verksamhetens mål.
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Styrning och uppföljning av FoUiS
Revisionsfråga 1: Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den verksamhet
som bedrivs inom enheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”?
Iakttagelser
Av intervjuer med företrädare för styrgruppen för FoUiS framkommer att enheten varit
organiserad under Region Sörmland sedan år 2015. Uppdraget uppfattas som brett mot
såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg. Uppdraget anpassas
enligt intervjuade till vad som är relevant vid respektive tidpunkt och vad Regionen och
kommunerna vill satsa på. Verksamheten har enligt intervjuade funnits i cirka 20 år och
den har i princip bedrivits med nuvarande arbetssätt sedan cirka 10 år. Verksamheten
uppges hänga samman med närvårdsstrukturen. FoUiS uppges ha en viktig roll i denna
struktur. Vidare betonas FoUiS bidrag till utveckling i den kommunala vården. I
intervjuer lyfts att Region Sörmland ligger väl till när det gäller samverkan.
Den kliniska forskning som bedrivs i Region Sörmland är inte organiserad i enheten
FoUiS som organisatoriskt är en del av Region Sörmland.
Styrningen mot FoUiS utgår från nämnden. Nämnden har i sin tur, i enlighet med
reglementet, den länsgemensamma styrgruppen för närvård som styrgrupp för
verksamheten inom FoUiS.
Den länsgemensamma styrgruppen består av 22 tjänstepersoner varav 7 representerar
Region Sörmland. I övrigt ingår representanter från länets kommuner samt den FoUchef som leder FoUiS i denna styrgrupp.
Den länsgemensamma styrgruppen har, i enlighet med reglementet, utsett 7 ledamöter
som styrelse för FoUiS. Dessa ledamöter tillhör också den länsgemensamma
styrgruppen.
I FoUiS styrelse ingår FoU-chefen samt ytterligare 3 ledamöter från Region Sörmland.
Styrelsen i FoUiS är, enligt FoUiS webbplats, utvalda för att representera de områden
FoUiS har i uppdrag att arbeta med. De uppges företräda hela länet i styrelsen.
De övergripande mål som anges i reglementet kring bland annat kunskapsstyrning i
samverkan framgår också av FoUiS-enheten webbsida. De övergripande
målformuleringarna för FoUiS beskrivs i reglementet enligt nedanstående bild:
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Målen är som de beskrivs i reglementet inriktade på kunskapsutveckling utifrån evidens
inom hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg. Aktiviteterna ska bidra till att främja
hälsa och delaktighet.
Av granskningen framgår att den verksamhetsplan som enheten FoUiS använder sig av
är den som gäller för NSV som helhet. Mål och inriktning för FoUiS godkänns av den
egna styrelsen och länsstyrgruppen innan FoUiS delar inarbetas i verksamhetsplanen
som beslutas av NSV. Således har nämnden genom detta beslutsrådighet över mål och
inriktning för FoUiS.
I “Verksamhetsplan med budget - NSV 2021-2023” redovisas FoU i Sörmland som en
av nämndens fyra verksamheter. Det uppdrag och fokusområden som anges hänger väl
samman med den målinriktning som anges i reglementet. Bland målen i
verksamhetsplanen nämns bland annat kunskapsstyrning men även digitalisering och
miljöarbete. I intervjuerna anges att de prioriterade områdena för framtiden bland annat
är “Tillsammans för barnens bästa”, Nära Vård och Digitalisering.
Bland mycket annat framgår också av verksamhetsplanen att FoUiS processleder de
fem samverkansråden. Dessa är Fallpreventionsrådet, Palliativa rådet, Rådet för vård
och omsorg vid demenssjukdom, Nutritionsrådet och Rådet för barns rätt som
anhöriga/närstående. Av intervjuer framgår att det utvecklingsledarna inom FoUiS har
en koppling till de nationella RSS-nätverken. RSS står för regional stöd- och
samverkansstruktur.
Målen som anges i verksamhetsplanen är till stor del relativt övergripande till sin
karaktär och därmed också svåra att följa upp. Uppdraget som FoUiS har kring
kunskapsstyrning och samverkan är också svårt att följa upp eftersom resultat av då det
sannolikt finns indirekta positiva effekter i regionen och kommunerna som är svåra att
kvantifiera och konkretisera. De målområden som finns är dock relevanta utifrån de
övergripande RF-målen. I intervjuer anges att det också sker ett arbete för att se till att
målen för enheten hänger ihop med övergripande nivåer.
I “Verksamhetsplan med budget - NSV 2021-2023” saknas indikatorer helt för de delar
som avser FoU i Sörmland. Detta kan bero på att det vid framtagande av
verksamhetsplanen har setts som svårt att hitta mätbarhet utifrån uppdragets art med
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inriktningen att samverka, processleda och stödja verksamheterna i Regionen och
kommunerna.
Av Region Sörmlands övergripande dokument “Mål och budget planperioden 20212023” framgår att indikatorer ska användas. Vi har noterat att NSV i verksamhetsplanen
för 2021 beslutat om indikatorer för andra verksamheter än FoUiS. I “Verksamhetsplan
med budget - NSV 2022-2024” finns indikator avseende sjukfrånvaro för FoUiS. I 2022
års verksamhetsplan anges att indikatorer ska tas fram inom området Nära Vård under
året.
Det finns förutsättningar att öka styrningen och mätbarheten genom att ta fram fler
indikatorer inom några områden. I verksamhetsplanen under målområdet “Region
Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion” bör exempelvis kostnader för
bilresor respektive kollektivtrafikresor kunna hämtas från den ekonomiska
redovisningen. Antal genomförda utbildningar fysiskt respektive digitalt är annat
exempel på mått som kan övervägas.
Vi har i granskningen sett att nämnden följer upp verksamheten i FoUiS genom de
ordinarie delårsrapporter samt bokslut där FoUiS ingår som en del. I dessa delrapporter
ges en form av statusuppdatering kring de mål och det uppdrag som beslutats.
Av granskningen framgår också att verksamheten berörts i nämnden vid ett antal andra
tillfällen. Under 2020 beslutades om en verksamhetsöversyn omfattande uppdrag, mål,
organisation, samverkansmöjligheter och långsiktig finansiering. Detta uppdrag
återredovisades till nämnden i mars 2021 genom underlaget “FoUiS - framtida uppdrag
och finansiering” som utarbetats av FoUiS styrelse. Ärendet var uppe i både FoUiS
styrelse och i Länsstyrgruppen i sin helhet innan nämndsbehandling.
Av protokoll från september 2021 framgår följande:
“Nämnden har under våren fått återkoppling på uppdraget att utreda FOU: s framtida
uppdrag och finansiering. Nämnden har godkänt utredningen och beslutat att senast
inför budget 2022 ta ställning till hur den framtida finansieringen av Forskning och
Utveckling i Sörmland ska lösas.”
Av “Verksamhetsplan med budget - NSV 2022-2024” framgår att “fortsatt hållbar lösning
på finansiering krävs om verksamheten fortsatt ska kunna utgöra ett stöd”.
Den verksamhetsöversyn som nämnden beslutade genomföra under 2020 har ännu inte
inneburit något nämndbeslut utifrån hur uppdraget formulerades. Samtidigt framgår att
tidigare balanserade överskott kommer att användas för att finansiera verksamheten
under 2022. Enligt uppgift från intervjuade har det funnits tveksamheter från vissa
kommuner till förslaget om framtida uppdrag och finansiering. Ändringar av
medlemsavgiften ska, i enlighet med NSV:s reglemente, beslutas av respektive
huvudman. Detta kan vara anledningen till att beslut inte kunnat fattas av nämnden.
De intervjuade uppfattar att det finns en löpande redovisning till nämnden kring
enhetens kvartalsrapporter, bokslut och budgetförslag. Detta bekräftas av vår
genomgång av nämndsärenden som samlat visar att väsentliga ärenden rörande
enheten behandlas.
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FoU-chef deltar på nämndens sammanträden och informerar gällande aktuella frågor.
Nämnden upplevs av de intervjuade ha ett stort intresse och engagemang kring
verksamheten.
Vi har i granskningen också tagit del av FoUiS separata budgetunderlag och
uppföljningsrapporter. Detta visar att verksamheten styrs och följs upp också på
enhetsnivån inom FoUiS.
Till nämndens verksamhetsplan finns en internkontrollplan bifogad för nämndens
ansvarsområde. Det finns i denna plan ett antal generella områden där kontroller ska
ske. Exempel på område som finns med är “Uppföljning av verkställighet av NSV:s
beslut”. Specifika kontrollmoment avseende just FoUiS finns inte med i planen.
Bedömning
Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs
inom enheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”?
Delvis. Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämndens styrning
av verksamheten “Forskning och Utveckling i Sörmland” inte är fullt ut tillräcklig. En
styrnings- och uppföljningsstruktur finns i allt väsentligt. Ökad mätbarhet bör dock
eftersträvas för tydliggörande av verksamhetsresultat. Att FoUiS-verksamhetens
framtida finansiering inte lösts är inte optimalt. Samtidigt har vi förståelse för att
förankring avseende verksamhet med flera huvudmän kan ta tid.

Rekommendationer
● Styrning och uppföljning kan stärkas genom att ytterligare måltal och indikatorer som
mäter verksamhetens måluppfyllelse utarbetas.
● I nämndens internkontrollplan kan införande av moment avseende FoUiSverksamheten övervägas för stärkt kontroll.

2022-03-03
Susanne Lindberg

Matti Leskelä

___________________________

___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-10-07.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Patientnämndens sammanställning av inkomna ärenden för 2021 visar att det finns en stor
efterfrågan bland patienter och närstående att få återkoppla sina erfarenheter till vården genom
patientnämnden. Den som har en synpunkt kan vända sig direkt till sin vårdgivare, ändå har över
1200 valt att i stället kontakta patientnämnden. I varje synpunkt finns en patients eller närståendes
berättelse om en händelse som de har upplevt inom vården, en händelse som de vill inte ska upprepa
sig. Varje berättelse bär på viktig kunskap om hur vården kan utvecklas. Genom att vården
använder sig av patienters upplevelser i det systematiska patientsäkerhetsarbetet utvecklas hälsooch sjukvården och patienten blir en medskapare till ökad patientsäkerhet.
Antalet inkomna synpunkter har ökat med drygt 10% mot 2020 och visar på det högsta antalet
inkomna ärenden på fem år. Det tyder på att det finns ett stort behov för patienter och närstående att
kunna vända sig till en oberoende instans för att föra fram synpunkter.
Patientnämndens resultat för året visar på en positiv avvikelse gentemot budget om 2207 tkr.
Intäkterna är enligt budget, vilket till stor del beror på lägre personalkostnader och på inte nyttjade
budgetmedel till utbildningar och konferenser för stödpersoner på grund av pandemin.

1.2 Covid-19 sammanfattning
Patientnämndens verksamhet har i huvudsak pågått enligt verksamhetsplanen för 2021 trots covid19, men pandemin har gett konsekvenser som begränsat uppdraget i vissa delar.
Kansliet har arbetat hemifrån i så stor uträckning som möjligt och har genomfört möten digitalt.
Möjligheten till distansarbete hemifrån under pandemin har varit absolut avgörande för att kunna
bedriva verksamheten. Medarbetarnas generella upplevelse är att distansarbete fungerar bra och att
vissa delar i arbetet blivit mer effektivt, exempelvis så har restider minskat.
Konferenser och utbildningar har genomförts i mycket liten omfattning som en konsekvens av
pandemin. Tjänstemannakonferenser är viktiga inslag, då de medför erfarenhetsutbyte och
idéspridning mellan olika regioner. För att skapa möjlighet till dialog med kollegor i andra regioner
har digitala möten genomförts under året.
Nämndens politiska sammanträden har också genomförts digitalt förutom sista nämndsammanträdet
som var fysiskt.
Det har varit viktigt för patientnämnden att delta i arbetet med covid-19, kansliet stöttade därmed
hälso-och sjukvården under våren genom att boka in patienter för covid-19 vaccinationer i
Bokningstelefonen.
Ytterligare en effekt av coronapandemin för patientnämnden är att kansliet inte haft möjlighet, att i
någon större utsträckning, bedriva ett aktivt informationsarbete om uppdraget genom att besöka
olika verksamheter eller organisationer.
Som en effekt av pandemin kan kansliet se att vissa kliniker begärt längre svarstider på patienters
och närståendes synpunkter.
Restriktionerna under våren medförde att stödpersonerna avråddes från att genomföra fysiska möten
med patienterna. Kontakterna skedde då istället till stor del genom telefon.
Kansliets uppfattning är att media under våren visade ett intresse gällande inkomna synpunkter och
klagomål på vården relaterade till covid-19, då flera förfrågar från journalister inkom.
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Hälso- och sjukvårdens lärande, om de konsekvenser och effekter som pandemin har medfört,
kommer med största sannolikhet att pågå under en lång tid framöver. Då patienters och närståendes
egna berättelser och erfarenheter, utgör en viktig kunskapskälla i hälso- och sjukvårdens
patientsäkerhetsarbete, har Sveriges samtliga patientnämnder gjort en gemensam rapport av de
covid-19 relaterade klagomål och synpunkter som inkommit under år 2020. Rapporten publicerades
i början på mars 2021.
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2 Medborgarperspektivet
Gemensamma patientnämnden i Sörmland är gemensam för länets nio kommuner och Region
Sörmland. Den är organiserad så att den utför sina uppgifter självständigt och fullgör därmed
regionens och kommunernas lagliga skyldighet att bedriva patientnämndsverksamhet.
Patientnämndens uppdrag innefattar att ta emot synpunkter från patienter och närstående och se till
att dessa blir besvarade. I uppdraget ingår också att förordna stödpersoner till patienter som
tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen. Att vara stödperson innebär att vara
en medmänniska som står utanför patientens vård så länge som tvångsvården eller isoleringen
pågår.
Patientnämndens uppdrag utgår från lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och
sjukvården.
Syftet med klagomålsprocessen är att patienten och närstående ska få en förklaring till hur och
varför en händelse inträffat. Syftet är också att patienter, genom sina berättelser, uppmärksammar
vården på eventuella brister och därigenom bidrar till att förändra och förbättra vården så att andra
inte drabbas på samma sätt.
Ärenden på inkomna synpunkter och klagomål där det begärs yttranden från vården skickas till
ansvariga chefer för den aktuella verksamheten. I begäran framgår det att svaret ska skrivas på ett
lättförståeligt sätt och att eventuella frågeställningar ska besvaras, samt att det ska framgå en
förklaring till det som eventuellt skett och vad vården kan göra för att händelsen inte ska upprepas.
Patientnämnden begär svar från vården inom fyra veckor, men vården kan begära förlängd svarstid
om behov finns. Patientnämnden skickar sedan vårdens svar till patienten eller den närstående som
ges utrymme att återkomma om svaret upplevs bristfälligt eller om hen vill delge eventuella förslag
till förbättringar inom vården.
I de ärenden där utredningssekreteraren kan informera om det patienten eftersöker avslutas ärendet
utan att yttrande begärs från vården. Precis som tidigare år har hälften av de inkomna synpunkterna
för 2021 skickats för begäran om yttrande till ansvarig verksamhetschef inom vården.
Processbild över patientnämndens handläggning av synpunkter och klagomål:

Under 2021 har 1277 patienter och närstående vänt sig patientnämnden och totalt har det inkommit
1425 synpunkter gällnade vården, vilket är ökning med drygt 10% mot 2020 och är den högsta
siffran på fem år.
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Ökningen av inkomna synpunkter antas hänga samman med att antalet vårdkontakter i regionen
ökat med dryga 19% under 2021, i ökningen är inte vaccinationer för covid -19 hos privata aktörer
och operationer inräknade.
Vården har själva registrerat 438 patientklagomål under 2021 i regionens IT-stöd för hantering av
avvikelser.
Av de synpunkter som patientnämnden mottagit under året är det totalt 58 som berört covid-19,
vilket är minskning med 10 % mot 2020.
Som tidigare år kan patientnämnden konsterna att det främst är kvinnor som vänt sig till
patientnämnänden. Vad det beror är oklart, men regionens statistik över vårdtillfällen visar att fler
kvinnor haft kontakt med vården under 2021.
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2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli
Sveriges friskaste län
2.1.1

Verksamhetens mål: Patientnämndens kansli kännetecknas av god kvalitét och hög
tillgänglighet

Bemötande och hög tillgänglighet är kärnan i patientnämndens verksamhet. Tillgängligheten till
kansliet har varit god under året. Patienter och närstående har kunnat komma i kontakt med kansliet
genom:
- E-post, via kansliets funktionsbrevlåda dygnet runt.
- E-tjänst, 1177-Vårdguiden, dygnet runt.
- Telefon, under telefontid samtliga vardagar klockan 10.00-16.00 med avbrott för lunch 12.0013.00.
Under året har ett nytt telefonisystem införts, Tele Q. Patienter och närstående har från hösten
kunnat ringa direkt till patientnämnden utan att som tidigare behöva ringa via regionens
Kontaktcenter. Det har medfört att kontaktvägen via telefon har förenklats och förtydligas. Telefon
har som tidigare år varit det vanligaste sättet för patienter och närstående att kontakta
patientnämnden på.
När kansliet tillfälligt stöttade hälso-och sjukvården med bokning av covid-19 vaccination via
Bokningstelefonen utfördes patientnämndsuppdraget i en mindre omfattning. Minst en
utredningssekreterare svarade i telefon för patientnämndärenden och ambitionen var att upprätthålla
tillgänglighet på telefon till kansliet, men framkomligheten kan ha varit begränsad enstaka dagar.
Möjligheten att vända sig till patientnämnden via 1177-Vårdguiden, e-post eller brev fanns under
hela perioden. Patienter och närstående hade också möjligheten att lämna meddelande på
telefonsvarare om de inte kunde komma fram direkt, och blev då uppringda vid ett senare tillfälle.
Under semesterperioden hade kansliet reducerad verksamhet. Telefontiden var under vecka 27 och
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28 reducerad till 10:00-12:00 och under vecka 29 var kansliet stängt. Information om reduceringen
och stängningen fanns på externa hemsidan, och som svarsmeddelande på mejl. Stödpersonerna fick
ta del av reduceringen via brev.
Av synpunkterna som mottagits under året har 149 inkommit via patientnämndens digitala e-tjänst
1177-Vårdguiden, vilket är en tydlig ökning mot tidigare år. Kansliet har under året jobbat på att
den digitala ingången ska bli naturlig för alla som vill. Ett sätt i detta har varit att möjliggöra en
tvåvägskommunikation i e-tjänsten, vilket innebär att patienten, utöver de inskickade synpunkterna,
från i år kan ta del av vårdens svar den vägen och därefter inkomma med eventuella
förbättringsföralg till vården.
Patientnämnden kan konstatera att det även skett en ökning av inkomna ärenden från Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, mot tidigare år.
2.1.2

Verksamhetens mål: Patientnämnden skapar förutsättningar för patienter att
tillvarata sina rättigheter i hälso-och sjukvården genom att bedriva ett strukturerat
informationsarbete

Patientnämnden har uppdraget att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra
berörda om verksamheten. Möjligheten till att bedriva ett aktivt informationsarbete har, som
tidigare nämnts, varit begränsat till följd av coronapandemin. Information om patientnämndens
uppdrag har dock getts digitalt vid några tillfällen till politiker, verksamhetschefer inom
primärvården, medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna, hälsoinformationer och till
medicinska sekreterare under utbildning.
Information om verksamheten finns på regionens och kommunernas hemsidor, 1177-Vårdguiden
och hos vården. Under året har kansliet förenklat och tydliggjort informationen på regionens externa
hemsida och jobbat för att få ut information på Samverkanswebben. Kansliet har också
uppmärksamt kommuner om möjligheten till att länka till patientnämnden på regionens externa
hemsida för att få med aktuell information.
Under året har informationen om patientnämnden för bildskärmar i väntrum omarbetats och finns
nu med i det basutbud som visas.
Information om patienters rättigheter i vården delges av utredningssekreteraren i samtal med
patienter och närstående utifrån ärendets karaktär.
Information till och erfarenhetsutbyte mellan stödpersoner har inte varit möjligt att genomföra
under året på grund av covid-19. Kansliet hade två inplanerade träffar under året, men båda ställdes
in på grund av rådande restriktioner och rekommendationer. Stödpersonerna har tagit del av
information genom informationsbrev och har som alltid haft möjligheten att kontakta kansliet.
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3 Verksamhetsperspektivet
Under året har patientnämndens politiska sammanträden gästats av representanter från olika
verksamheter så som smittskyddsläkare, patientsäkerhetsenheten, Inspektionen för vård och
omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvarig för rehabilitering. De
inbjudna verksamhetsrepresentanterna delger den politiska nämnden och kansliet information,
vilket ger en vidare förståelse och kompetens om kommunernas, regionens och andra myndigheters
verksamheter.
Under året har kansliet bytt lokaler, vilket inneburit ett planeringsarbete under våren och ett mer
praktiskt arbete under hösten efter att själva flytten skett.
Verksamheten har under året jobbat vidare med förarbetet kring införskaffande av ett nytt IT-stöd
för ärendehandläggning.

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och
effektiv vård
3.1.1

Verksamhetens mål: Patientnämnden bidrar till högre patientsäkerhet och
utveckling av vården genom en effektiv och relevant återrapportering till hälso-och
sjukvården

Patientnämnden bidrar till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet genom att identifiera och
analysera kvalitetsbrister utifrån inkomna synpunkter och klagomål, och uppmärksamma ansvariga
verksamheter på dessa. Analysarbetet möjliggörs genom att inkomna ärenden kategoriseras utifrån
patientens berättelse i olika problemområden, vilka utgår från patientlagen. Problemområdena bryts
sedan ner till underkategorier, så kallade delproblem.
Ärendefördelningen av inkomna synpunkter och klagomål per problemområde för 2021 i
förhållande till 2020 och 2019 är följande:
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Fördelningen för 2021 är i stort likartadmot tidigare år, men synpunkter gällande vårdansvar och
organisation har ökat något, medan ärenden som rör tillgänglighet och resultat har minskat något.
Största kategorin är som tidigare år vård och behandling och det är tydligt att den ökat markant,
med närmare 25%. Synpunkterna inom vård och behandling rör främst delproblem som
undersökning/bedömning, behandling, diagnos och läkemedel.
Gällande kommunikation har det främst inkommit synpunkter inom delproblemen bemötande och
bristande information.
Genom att vården använder sig av patienters upplevelser i det systematiska patientsäkerhetsarbetet
utvecklas hälso- och sjukvården och patienten blir en medskapare till ökad patientsäkerhet.
Exempel på åtgärder och insatser som enskilda verksamheter inom vården genomfört under året
mot bakgrund av inkomna synpunkter är bland annat:
•
•
•
•
•

utbildningsinsats i bemötande för personal
upprättande av nya rutiner
skapa en bättre dialog mellan specialistvård och kommun för att säkra utskrivningsprocessen
dialog i arbetsgrupper som ett lärande och diskussion om ökad patientsäkerhet
handledning av läkare som är under utbildning

Patientnämnden mottar även förbättringsförslag till hur vården kan förbättras från patienter och
närstående vilka förmedlas till vården. Exempel på detta under året har varit:
•
•
•
•

införande av fler kövärdar vid vaccinering av covid-19
kunna följa remisser på e-tjänster 1177-Vårdguiden
minimera språkförbistringar hos vårdpersonal genom utbildning
göra barn mer delaktiga i vården
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Som tidigare är det flest ärenden som berör somatiska specialistvården och därefter primärvården.
Patientnämnden kan se att det skett en ökning av ärenden som rör akutkliniken på Mälarsjukhuset
och främst inom delproblemen undersökning/bedömning och omvårdnad. Synpunkter som rör
privata vårdcentraler har också ökat, främst inom delproblemen undersökning/bedömning,
behandling, brister i hantering av te x remisser, provsvar, recept och kallelser. Under 2021 har
antalet privata vårdcentraler utökats med tre, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till
ökningen.
Fördelningen av inkomna ärenden mellan verksamhetsområden för året i förhållande till de senaste
åren är följande:

Sammanställningar av inkomna synpunkter och klagomål har som tidigare år skickas till vården
varje månad, vilket ger en möjlighet för verksamheten att i närtid analysera ärenden och agera för
en ökad patientsäkerhet.
Patientnämnden och Patientsäkerhetsenheten, chefsläkarna, har regelbundna möten där komplexa
ärenden diskuteras. Chefsläkarna får också sammanställningar av nyinkomna ärenden varje månad,
samt alla avslutade ärenden som är besvarade av vården. Ibland leder det till att chefsläkarna
återkopplar till verksamhetschefer om oklarheter angående eventuell vårdskada bedöms föreligga.
Inför alla patientsäkerhetsronder sammanställer patientnämnden en lista med alla aktuella ärenden
som chefsläkarna tar med ronden.
Patientnämnden genomför systematiska och aggregerade analyser utifrån patientsynpunkter i form
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av rapporter, med syfte att bidra till vårdens kvalitetsarbete. Under 2021 har följande rapporter
arbetats fram:
•
•
•

Nationell rapport: Pandemin och patienterna 2020
Rapport till IVO avseende barnärenden 2020
Patienters och närståendes upplevelser av den kommunala hälso- och sjukvården

Syftet med rapporterna är att resultaten ska kunna användas som ett lärande av hälso- och
sjukvården, där patient och närståendes upplevelser tas tillvara i kvalitetsförbättringsarbetet.
Kansliet deltar i en lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet som startats upp under året mot
bakgrund av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet, Agera för säker vård, som
Socialstyrelsen tagit fram. Patientnämndens deltagande är främst utifrån perspektivet
patientmedverkan.

3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
3.2.1

Verksamhetens mål: Patientnämnden skapar fler tillgängliga kontaktsätt och
effektivare handläggning genom digitalisering

Vår omvärld utvecklas och digitaliseras ständigt och patientnämnden jobbar med att skapa
effektivare handläggning och fler möjligheter för patienter och stödpersoner att ta kontakt.
En del i detta är att stödpersoner med start från 2021 kan skicka in reseräkningar och
stödpersonsrapporter digitalt via 1177-Vårdguiden. Flera stödpersoner har återkopplat att detta har
förenklat den administrativa delen av uppdraget.
Som tidigare har nämnts kan även vårdens svar skickas till patienten via e-tjänsten 1177Vårdguiden, i de fall som patienten själv initierat kontakt den vägen.
Under året har också patientnämnden deltagit i en nationell referensgrupp via Inera för att arbeta
fram en förbättrad process för hantering av klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvården.
Syftet med projektet är att patienter, på ett enkelt sätt, ska kunna framföra synpunkter och klagomål
till vården och patientnämnden via 1177-Vårdguiden, och få dem besvarade samma väg. Syftet är
också att det ska vara ”en väg in” vad gäller synpunkter och klagomål på vården, detta för att kunna
ta fram en samlad statistik.

3.3 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
3.3.1

Verksamhetens mål: Patientnämnden har ett normativt, tillgängligt och inkluderande
bemötande

Under året har patientnämnden arbetat fram en rutin för handläggning av patientnämndsärenden
som rör ett barn i samarbete med regionens barnsättstrateg. Syftet med rutinen är att säkerställa
barnets perspektiv i handläggningen enligt lag (2018–1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter. I samband med upprättandet av rutinen togs också en blankett och ett faktablad
fram som vänder sig till barnet med syfte att få barnet delaktigt i processen.
Samtliga utredningssekreterare har under våren genomfört den grundläggande utbildningen för
HBTQI i Kompetensportalen. Arbetet med regionens normverktyg har genomförts på
arbetsplatsträffar med syfte att lyfta dessa frågor utifrån olika perspektiv.
Kansliet har också varit delaktiga i Region Sörmlands digitala pridevecka, där patientnämndens
uppdrag lyftes.
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3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
3.4.1

Verksamhetens mål: Patientnämnden arbetar för en hållbar utveckling genom
följsamhet till regionens hållbarhetsprogram

Utifrån de krav som är relevanta för patientnämnden har verksamheten jobbat utifrån en hållbar
utveckling genom följsamhet till Region Sörmlands hållbarhetsprogram.
Arbetet med att integrera sambandet miljö, ekonomi och kvalitet är en ständigt pågående process i
verksamheten och som ett led i detta har verksamheten påbörjat ett arbete med att bli mer digital.
Till följd av pandemin har patientnämnden minimerat antalet tjänsteresor, då både politiska
sammanträden och tjänstemannamöten genomförts digitalt. Kansliets uppfattning är att det till stor
del fungerat bra med digitala möten och att det många gånger är effektivt i och med att tiden för
resande uteblir. Kansliet kommer fortsätta med digitala möten i den utsträckning som det är möjligt.
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4 Resursperspektivet
Kansliet har under sommaren haft en lägre bemanning i och med en pensionsavgång.
Rekryteringsprocess pågick under våren och en ny utredningssekreterare började i slutet på augusti
på kansliet.
Under den aktuella perioden har arbetet med införskaffande av nytt IT-stöd pågått, då det nuvarande
IT-stöd, Vårdsynpunkter, är föråldrat och att leverantören inom en överskådlig tid inte kommer
kunna tillhandahålla support. Målsättningen med införandet av ett nytt IT-stöd är att bedriva en
effektiv handläggning, som möjliggör för vården att på ett enkelt sätt svara på
patientnämndsärenden. Målsättningen är också att återrapportering av inkomna synpunkter till
vården kan visas med en övergripande statistik, som visualiserar verksamheternas förändringar
inom de olika kategorierna och över tid.

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
4.1.1

Verksamhetens mål: Patientnämnden rekryterar, utbildar och förordnar
stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lag

Under året har 48 förordnanden av stödpersonsuppdrag varit pågående, 24 förordnanden har
påbörjats och har 30 avlutats. En ny stödperson har rekryterats. Rutinen för återrapportering har
ändrats från kvartalsvis till att genomföras varje månad och har mottagits väl.
En digital webbutbildning för stödpersonersuppdraget har införts under året. Utbildningen är ett
resultat av ett samarbete med flera andra patientnämnder, men framförallt med Region Stockholms
patientnämnd som utarbetat den. Utbildningen ger stödpersonerna en bakgrund till psykiatriska
symtom och diagnoser, kännedom om innehållet i stödpersonsuppdraget samt information om
sekretess och lagstiftning. De festa av stödpersonerna som har pågående uppdrag har genomfört den
och flera har gett en positiv återkoppling på utbildningen, som kommer vara obligatoriskt för
nyrekryterade stödpersoner.
4.1.2

Verksamhetens mål: Patientnämnden kännetecknas av arbetsglädje med
engagerade medarbetare som tar ansvar och utvecklas

Utveckling av ledar- och medarbetarskap, förbättring av arbetsmiljön och kompetensutveckling är
ett ständigt pågående arbete i verksamheten.
Under våren pågick en rekryteringsprocess på grund av pensionsavgången, som samtliga
medarbetare varit delaktiga i.
För att behålla det socialt goda arbetsklimatet trots distansarbetet har kansliet haft dagliga
avstämningsmöten.
Distansarbetet som genomförts under året har generellt sett upplevts som positivt. Det som varit
mer utmanande har varit att få digitala möten lika givande som fysiska möten, framförallt med
andra verksamheter utifrån tekniklösningar men också utifrån social interaktion.

4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
4.2.1

Verksamhetens mål: Patientnämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig
användning av resurser

Resultatet för året visar på en positiv avvikelse gentemot budget om 2207 tkr. Intäkterna är enligt
budget.
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Vad gäller kostnader så är personalkostnaden 1770 tkr lägre än budgeterat för året. Detta beror på
budgetmedel för vakant tjänsteutrymme som inte tillsats, då det ej funnits behov. Budgetmedel för
vakant tjänst under juni och juli månad i och med pensionsavgång påverkar även resultatet.
Ytterligare faktorer som påverkar är lägre omkostnader gällande stödpersonernas resor, vilket är en
konsekvens av pandemin.
Lokalkostnaderna överstiger budget med 49 tkr, vilket beror på att budgetposten är
underbudgeterad.
Övriga kostnader visar på en avvikelse om 455 tkr lägre än budget, vilket beror på att det inte varit
möjligt att genomföra utbildningsinsatser och konferens för stödpersoner.
Indikator
Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr
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Utfall

Målvärde

2 207 tkr

0 tkr
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5 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

Erhållen intern
uppdragsers

12

0

12

0

0

0

6

Övriga intäkter

2 739

2 738

1

2 738

2 738

0

3 041

Verksamhetens
intäkter

2 751

2 738

13

2 738

2 738

0

3 047

-3 687

-5 457

1 770

-5 457

-4 356

1 101

-3 489

-4

-22

18

-22

-22

0

Lokalkostnader

-183

-134

-49

-134

-134

0

-255

Övriga kostnader

-330

-785

455

-785

-886

-101

-357

Verksamhetens
kostnader

-4 204

-6 398

2 194

-6 398

-5 399

999

-4 101

Verksamhetens
nettokostnader

-1 453

-3 660

2 207

-3 660

-2 660

1 000

-1 054

Årets resultat

-1 453

-3 660

2 207

-3 660

-2 660

1 000

-1 054

Tkr

Personalkostnader
Köpt verksamhet
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6 Investeringar
Patientnämnden har inte genomfört några investeringar under året.
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7 Intern kontroll
Planen för intern kontroll är beslutad i Gemensamma Patientnämndens Verksamhetsplan med
budget 2021–2023 och följer perspektiven i regionens styrmodell. Under perioden har kontroll
genomförts i enlighet med den beslutade planen för intern kontroll.
Medborgarperspektivet
•

•

Kontrollmål: Vården inkommer med svar till patientnämnden inom angiven/begärd svarstid:
Kontrollen visar att utredningssekreterarna ofta får administrera påminnelser för att få in
vårdens svar. Det visar också att det finns ett antal verksamheter som dröjer med att
inkomma svar och återkoppling till patientnämnden trots påminnelser. Under den pågående
pandemin har svarstiderna blivit något längre för vissa verksamheter.
Kontrollmål: Säkerställa att inkommit svar från vården skickas till patienter/närstående
inom rimlig tid.
Stickkontroll visar att det inte finns några avvikelser.

Verksamhetsperspektivet
•

Kontrollmål: Återrapporteringen till vården i form av ärendesammanfattningar via e-post
når berörda intressenter:
Detta har fungerat fram till slutet av året, då det visade sig att samtliga berörda inte fått
utskicken, vilket beror på problemen med IT-stödet. Problemet verkar vara svårt att lösa på
grund av föråldrat IT-stöd.

Resursperspektivet:
•

Stödpersoner genomför de uppdrag som de arvoderas för och patienter får de besök samt
den kontakt som uppdraget avser:
Rapportering av stödpersonsuppdraget har inkommit enligt rutin varje månad till
patientnämndens kansli. Kansliet har fått skicka ut enstaka påminnelser och då har
rapporterna inkommit.
Under våren avråddes stödpersonerna från fysiska möten med patienterna i och med de
rådande restriktionerna till följd av pandemin. Kontakterna skedde istället i huvudsak via
telefon.
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Revisionen

F ör kännedom
Enligt sändlista

Datum

Dokumentnummer

2022-03-03

RE-REV22-00 l O

Gemensamma patientnämnden

Patientnämndens bidrag till vårdens kvalitetsutveckling
Regionens revisorer har låtit PwC genomföra en granskning i syfte att ge
underlag för att bedöma om den gemensamma patientnämnden
tillhandahåller ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med
lagstiftningens intentioner. Detta kopplat till hur svaren från hälso-och
sjukvården ser ut.
Den sammanfattande bedömningen är att nämnden tillhandahåller ett
bidrag till kvalitetsutveckling. De svar som ges från vårdenheter till följd
av inkomna synpunkter innehåller i flera fall exempel på åtgärder som
bidrar till kvalitetsutveckling.
A v granskningen framgår att det främst är ärenden gällande bemötande
och kommunikation som bidrar till kvalitetsutveckling. Ärenden kring
bristande tillgänglighet bedöms inte bidra på samma sätt.
De utvecklingsmöjligheter som anges i rapporten avser arbetet med att
systematisera återrapporteringen till hälso- och sjukvården för att kunna
se mönster i om någon typ av ärenden ökar eller minskar.
Vi ser positivt på att nämnden planerar att genomföra en undersökning
om i vilken omfattning klagomål och synpunkter används och tas i
beaktande i kvalitets- och förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården.
Vi begär inte svar från den gemensamma patientnämnden på rapporten.

.'
~
~
~~dJans ~

ustaf Wachtmeister
Ordförande

Region Sönn land
Tel: 0155-24 5000

Vice ordförande

Repslagaregatan 19
E-pust: post@regionsonllland.se
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Sörmland genomfört en
granskning av Patientnämndens bidrag till vårdens kvalitetsutveckling. Granskningens
syfte är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om Patientnämnden bedriver
en ändamålsenlig verksamhet.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden tillhandahåller ett
bidrag till kvalitetsutveckling. De svar som ges från vårdenheter till följd av inkomna
synpunkter innehåller i flera fall exempel på åtgärder som bidrar till kvalitetsutveckling.
Nedan framgår bedömning av revisionsfrågan. Fullständig bedömning framgår
avslutningsvis i rapporten.
Revisionsfrågor

Bedömning

Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i
enlighet med lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren
från vården ser ut?

Ja
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Inledning
Bakgrund
Den gemensamma patientnämnden i Region Sörmland är en gemensam nämnd för
regionen och länets nio kommuner.
Av Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården framgår bland annat följande:
3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt
uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av
vården.
6 § Regionerna och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slutsatser av de
analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § tas om hand och bidrar till hälsooch sjukvårdens utveckling.
I reglementet för den gemensamma patientnämnden framgår bland annat att:
“Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt
uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på riskområden och hinder för
utveckling av vården.”

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om
Patientnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet genom att besvara följande
revisionsfråga.
●

Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med
lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren från vården ser ut?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
-

Nämndens reglemente
Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Avgränsning
Granskningen avser revisionsobjektet Patientnämnden utifrån ovanstående
revisionsfråga. Nämndens rutiner för att säkerställa kvalitet i verksamheternas svar på
inkomna klagomål är av särskild vikt i granskningen.

Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervjuer har
genomförts med tjänstepersoner inom patientnämndens kansli. Intervjuer har även
genomförts med företrädare för patientsäkerhetsenheten inom den gemensamma hälso-
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och sjukvårdsledningen. Vidare har vi intervjuat verksamhetsansvariga inom ett urval av
regionens verksamheter som varit föremål för inkomna synpunkter till Patientnämnden.
Totalt har sex verksamhetsföreträdare intervjuats inom en vårdcentral samt två kliniker.
Dokumentgranskning har skett av styrande dokument inom Patientnämndens
verksamhet, såsom verksamhetsplaner, protokoll och dokument där uppföljning av
verksamheten sker.
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling
Revisionsfråga: Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med
lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren från vården ser ut?

Iakttagelser
Av patientnämndens reglemente framgår att nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling,
hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna
klagomål och synpunkter. Patientnämnden har enligt intervju inget tillsynsuppdrag att se
över vilka åtgärder som vidtas till följd av inkomna synpunkter utan deras uppdrag
avslutas då patient eller närstående erhållit svar. Något tillsynsansvar för
patientnämndernas del finns inte heller direkt uttalat i lagstiftningen.
Av intervjuer framgår att samtliga ärenden som inkommer till patientnämndens kansli
alltid överlämnas till berörd vårdenhet för kännedom. Enligt intervju är det ungefär
hälften av de inkomna ärendena som skickas tillbaka till vårdgivaren med begäran om
svar. Handläggare på patientnämndens kansli bedömer utifrån klagomålets art om svar
från vården ska begäras.
Det beskrivs att flera av patienterna som kontaktar patientnämnden inte önskar svar av
vården utan vill rapportera händelsen för kännedom. När svar önskas bifogar
patientnämnden skrivstöd till handlingarna för att underlätta för vården att svara enkelt
och tydligt.
Synpunkter som inkommer från patientnämnden där svar begärs från vården synliggörs
hos Region Sörmlands vårdenheter i avvikelsesystemet Synergi Life. Syftet med att
rapportera i systemet är att vårdenheten på ett effektivt sätt kan fånga upp
patientnämndsärenden i det egna utvecklingsarbetet. Kommunärenden hanteras på
samma vis med begäran om svar men med traditionell postgång.
Intervjuade från verksamheter som varit föremål för inkomna synpunkter beskriver att de
tar emot ärenden från patientnämnden löpande. När ärende inkommer får berörd
personal ta del av synpunkten i sin helhet och ge sin bild av händelsen. Inom vissa
verksamheter får berörd personal skriva svar till patienten och verksamhetschef
vidimerar det innan det skickas iväg. I andra verksamheter skriver verksamhetschef
svaret. Hur många inom vården som blir inblandade i handläggningen av ett ärende
beror också på ärendets art.
Det finns en rutin för hur patientnämnden handlägger de svar som inkommer från
vården. När svar mottas ser handläggare över att svaret stämmer överens med vad
patienten önskade få svar på och i annat fall tas åter kontakt med verksamhetschef.
Samverkan mellan vården och patientnämnden beskrivs av intervjuade som positiv till
denna del och även generellt.
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De intervjuade beskriver i huvudsak dialogen som väl fungerande.
Vissa inkomna synpunkter kan besvaras direkt av patientnämnden eller efter kontakt
med berörd verksamhetschef och blir således inte så administrativt omfattande.
Patientnämndens uppdrag är att patienten ska erhålla svar inom fyra veckor, med
undantag för ärenden som eventuellt kräver mer omfattande utredning. Om ärendet
gäller ett barn är svarstiden istället två veckor. I nämndens internkontrollplan för 2021
finns målet “Säkerställa att vården inkommer med svar till patientnämnden inom
angiven/begärd svarstid.” I delårsrapporten per augusti 2021 framgår att
patientnämnden genomfört flertalet avstämningsmöten med en klinik och att en
åtgärdsplan avseende att få ärenden besvarade i tid har upprättats.
Pandemin uppges ha gjort att svarstiderna från vården blivit längre. De intervjuade från
verksamheterna beskriver att dialogen med patientnämnden och dess kansli fungerat
bra även under pandemin. Kansliet har varit behjälpliga med att kommunicera
fördröjningen till patienterna.
Vid intervju med företrädare för vården beskrivs att de synpunkter som kommer via
patientnämnden främst bidrar till kvalitetsutveckling av vården gällande bemötande och
kommunikation. De inkomna ärendena används i verksamheterna för att diskutera hur
mötet med patienten ska gå till och utvecklas. Exempel som lyfts är att en verksamhet
kunnat fånga upp bristande bemötande hos personal till följd av synpunkter och kunnat
vidta åtgärder utifrån detta.
Vidare beskrivs att synpunkterna fungerar som ett sätt att fånga upp bristande rutiner
och att skapa dialog kring arbetssätt som behöver förändras. Intervjuade från
vårdverksamheterna anger att de upplever möjligheten att svara på och bemöta
synpunkterna som ett bra sätt att kommunicera med patienterna.
I en sammanställning som patientnämnden gjort för 2021 framgår exempel på åtgärder
som vården beskrivit i svaren till patienter och närstående. I enlighet med vad de
intervjuade beskrivit visar sammanställningen att de vidtagna åtgärderna har varit till
exempel:
●
●
●
●
●

Utbildningsinsatser i bemötande för personal
Upprättande av nya rutiner
Samtal i arbetsgrupper med lärandesyfte
Handledning av personal
Dialogskapande mellan specialistvård och kommun

Exempel på åtgärder som framgår från svar till patienter är följande:
“För att detta inte ska hända någon annan patient är checklista under framtagande för
att säkerställa att ordination och behandling stämmer överens.”
“Hennes situation har redan lett till att vi har gjort flera ändringar av våra rutiner och
även handledning av våra läkare som är under utbildning.”
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“Vi tar också med oss detta exempel (givetvis utan personuppgifter och namn) för att
påvisa brister och vad de medfört samt för att kunna hitta alternativa, bättre sätt att
samverka. Vi ser ett behov av tidigare kommunikation mellan oss”
“Vi har beslutat ett uppdrag åt en grupp med representanter för våra tre kliniker att ta
fram en rutin och plan för hur samordning av X-injektioner ska ske i vår region.”
I intervju framförs synpunkt från verksamheterna att det är viktigt att patientnämnden
tillser att urvalet ärenden som går till vården med begäran om svar begränsas i de fall
det är möjligt och lämpligt. Detta för att en större andel av de svar som ges ska kunna
bidra till kvalitetsutveckling av vården. Samtidigt uppges att är det svårt utifrån hur
uppdraget ser ut att begränsa antalet ärenden.
Vi kan utifrån både genomförda intervjuer och den dokumentation vi tagit del av
konstatera att flera av de ärenden som kommer in via patientnämnden ger ett bidrag till
kvalitetsutvecklingen av vården.
Vissa ärenden bidrar samtidigt inte till kvalitetsutveckling. Är det en bristande
tillgänglighet med långa vårdköer kan det vara svårt för vården att införa en åtgärd till
följd av klagomålet. Synpunkter på vårdanställdas bemötande kan ibland sannolikt bero
på exempelvis patientens oro och stress i samband med kontakten med vården.
Utvecklingsmöjlighet anges finnas i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och i
systematiseringen kring återrapporteringen till hälso- och sjukvården. Som exempel lyfts
att verksamheterna och patientsäkerhetsenheten önskar ta del av en samlad bild kring
om det är någon typ av synpunkt som tydligt ökar eller minskar, och om det går att se
liknande mönster för de olika verksamheterna. Ovanstående beskrivs kunna skapa
möjlighet till ökad samverkan och gemensamt utvecklingsarbete inom hälso- och
sjukvården inom områden som är föremål för synpunkter.
Patientnämnden samverkar enligt intervju regelbundet med patientsäkerhetsenheten
genom återkommande möten där inkomna patientklagomål diskuteras och analyseras
tillsammans med chefsläkare. Detta beskrivs ge en återkoppling till vårdgivarna som
skapar förutsättningar till åtgärder.
Analys kring kommunärenden har enligt uppgift genomförts. Resultatet av analysen har
skickats till kommunerna vilket kan bidra i patientsäkerhetsarbetet. Representanter för
länets MAS-nätverk har även fått rapporten presenterad på nämndsammanträde.
Patientnämndens kansli rapporterar löpande statistik till patientnämnden om antal
inkomna ärenden samt de områden ärenden gäller. Man rapporterar också de analyser
som görs.
Utifrån de synpunkter som lämnades i en revisionsrapport från våren 2021 har följande
noterats i nämndens svar från september 2021:
“Patientnämnden planerar att tillsammans med regionens patientsäkerhetsenhet att
genomföra en undersökning om i vilken omfattning klagomål och synpunkter används
och tas i beaktande i kvalitets-och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Syftet är
även att få en bild av vårdens kännedom om patientnämndens årliga rapporter.”
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De synpunkter som inkommer ger redan i nuläget, enligt intervjuer och angivna svar, ett
bidrag till kvalitetsutvecklingen. Den planerade undersökningen kan bidra till att fortsatt
klargöra bilden kring i vilken omfattning klagomål och synpunkter ger kvalitetsutveckling.
Bedömning
Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med
lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren från vården ser ut?
Ja. Vi bedömer att nämnden tillhandahåller ett bidrag till kvalitetsutveckling. De svar
som ges från vårdenheter till följd av inkomna synpunkter innehåller i flera fall exempel
på åtgärder som bidrar till kvalitetsutveckling.

2022-03-03

Susanne Lindberg
___________________________

Matti Leskelä
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-10-07.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.

573

Årsredovisning
Viadidaktnämnden 2021

Viadidaktnämnden
574

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................... 4
Ansvarsområde och organisation .......................................................................... 5
Ansvarsområde .............................................................................................................................. 5
Privata utförare .............................................................................................................................. 5
Väsentliga organisationsförändringar.......................................................................................... 5

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ................................. 6
Verksamhetsrapport ...................................................................................................................... 6
Hållbarhet ....................................................................................................................................... 7
Volymutveckling ............................................................................................................................. 8

Händelser under året ............................................................................................ 11
Händelser av väsentlig betydelse ............................................................................................... 11
Övriga händelser .......................................................................................................................... 11

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse ................................................ 12
Samlad bedömning ...................................................................................................................... 12
Målbedömning resultatmål......................................................................................................... 12

Ekonomisk ställning .............................................................................................. 17
Driftredovisning ........................................................................................................................... 17
Investeringsredovisning .............................................................................................................. 18

Väsentliga personalförhållanden ......................................................................... 19
Personalkostnader & personalstyrka ......................................................................................... 19
Medarbetarskap & ledarskap ..................................................................................................... 19
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling........................................................................ 20
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö .................................................................................................. 20

Förväntad utveckling ............................................................................................. 22
Särskilda uppdrag .................................................................................................. 23
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023 ....................................................... 23

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR ................ 24
2(30)

575

Bilaga: Uppföljning av indikatorer ....................................................................... 26
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning ................................................................................. 26
Attraktiva boende- & livsmiljöer ................................................................................................. 27
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .............................................................................. 28
Hållbar miljö ................................................................................................................................. 29
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation ........................................................................... 29

3(30)

576

Inledning
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av
verksamhet och resultat under året. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och
Övergripande plan med budget 2021-2023 för Katrineholms kommun som årsredovisningen ska
svara upp gentemot.
Viadidaktnämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolymer,
måluppfyllelse, personal och ekonomi under 2021. Syftet är att ge en bred bild av nämndens
verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge
underlag för Katrineholms kommuns övergripande årsredovisning som fastställs av
kommunfullmäktige i mars 2022.
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Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i
Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal vuxenutbildning.
Detta omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt
komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I uppdraget ingår också
ansvar för samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande
samt validering.
Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare tillhandahålla
yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid lärcentret Campus
Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk utrustning och möjlighet att
tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa vidare på eftergymnasial nivå och
därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.
Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar viadidaktnämnden för insatser för personer som står
utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Viadidaktnämnden
samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare deltar
viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som varken arbetar
eller studerar.

Privata utförare
Inom den kommunala vuxenutbildningen använde sig Viadidakt under 2021 av privata
utbildningsanordnare som komplement till den utbildning som bedrivs i kommunal regi. Detta ger
tillgång till olika distanslösningar vilket ökar medborgarnas möjligheter att ta del av
vuxenutbildningen, exempelvis för den som önskar kombinera studier med förvärvsarbete.
Användandet av privata utförare är också en förutsättning för den bredd av utbildning som
Viadidakt erbjuder.
Inom vuxenutbildning på grundläggande nivå var det under 2021 29 procent av kursdeltagarna vars
utbildning tillhandahölls av privata utbildningsanordnare. Inom vuxenutbildning på gymnasial nivå
var motsvarande andel 97 procent. Den höga andelen beroende på att det på gymnasial nivå enbart
var komvux som särskild utbildning som bedrevs i egen regi. Inom sfi var det en procent av eleverna
som läste hos privata utbildningsanordnare. Denna andel utgörs av en liten grupp elever som läser
sfi på distans.

Väsentliga organisationsförändringar
Från den 1 januari 2021 bedrivs inte längre kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i
Viadidakts regi, förutom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Undervisning på
gymnasial nivå erbjuds istället genom externa leverantörer.
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Verksamhetsrapport
Coronapandemin
Ökad smittspridning och skärpta regionala restriktioner hade en tydlig inverkan på Viadidakts
verksamheter under 2021. I början av mars övergick den kommunala vuxenutbildningen, för andra
gången under pandemin, till distansstudier. Vid denna tidpunkt hade undervisningen bedrivits på
plats sedan hösten 2020. Viadidakts bedömning är att övergången till distans främst påverkat
förutsättningarna för de elever som har behov av ett nära stöd i sin utbildning. En återgång till
platsbunden undervisning påbörjades i juni, efter att de nationella rekommendationerna om
distansstudier för vuxenstuderande tagits bort. Återgången genomfördes stegvis under hösten, där
de med störst behov prioriterades först.
För Campus Viadidakt har situationen påmint om den inom komvux. Efter att i stort sett alla högre
studier bedrivits på distans under våren kunde höstens utbildningsstarter ske på plats i Viadidakts
lokaler.
Viadidakt arbetsmarknad, som hela tiden haft öppet för deltagarnas fysiska närvaro, fortsatte under
2021 arbetet med de anpassningar som infördes under fjolåret. En viktig utgångspunkt för arbetet
har varit att upprätthålla den sociala distanseringen.
Lärcentrum för distansstuderande
I januari beviljades Viadidakt 4,7 mnkr av Skolverket för att under 2021 bedriva ett lärcentrum för
elever och studenter som, oavsett utbildningsnivå, läser på distans. Ett särskilt team rekryterades
under våren för att hjälpa eleverna med det pedagogiska innehållet, men också med coachning och
IT-stöd. Verksamhetens bedömning är att satsningen fått positiva signaler samtidigt som vissa
svårigheter noterats med att nå ut till studerande som är i behov av stöd. Då bidraget från
Skolverket var ettårigt avvecklades satsningen i sin dåvarande form i samband med årsskiftet.
Lärdomar och erfarenheter från projektet omhändertas i den fortsatta utvecklingen av
verksamhetens stöd till de studerande. Till detta utvecklingsarbete har Viadidakt beviljats ytterligare
medel av Skolverket för 2022.
Ärenden där försörjningsstöd konverteras till anställningar
Tillsammans med socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker strävar Viadidakt efter att
konvertera försörjningsstöd till anställningar. Kostnaden för individens försörjningsstöd växlas mot
att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention. Under 2021 är
det relativt få nya ärenden där försörjningsstöd har kunnat konverteras till anställningar. Detta
beror på utvecklingen inom försörjningsstödet som gör att det inte funnits lika många ärenden
aktuella för en sådan växling som under fjolåret.
Extra satsning på sommarjobb och tillfälliga jobb för unga
Under våren anslogs extra statsbidrag för kommunala sommarjobb och tillfälliga jobb för unga. I
mitten av juni beviljades Viadidakt också en ytterligare förstärkning av Region Sörmland. Tillskotten
gjorde att målgruppen för årets feriearbeten kunde utvidgas och att vissa ungdomar även kunde
erbjudas tillfälliga jobb under hösten. Med ordinarie årskull för feriearbeten inräknad (födda 2004)
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var det drygt 500 ungdomar som under 2021 hade ett jobb genom Viadidakt. En viktig förutsättning
för detta var att övriga förvaltningar i båda kommunerna snabbt kunde ställa upp med
arbetsuppgifter. Vingåkers kommun valde dock att inte hantera satsningen på tillfälliga
ungdomsjobb genom Viadidakt.
Naturnära jobb
Katrineholms kommun beviljades i maj ett statsbidrag utifrån en nationell satsning på naturnära
jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ansökan gjordes av Viadidakt tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Satsningen, som
avslutades i november, har framförallt gett arbetstillfällen åt ungdomar med tillfälliga ungdomsjobb.
Insatsen har bland annat bidragit till att tre nya betesmarker skapats i kommunen. Därutöver har ett
omfattande arbete skett för att bekämpa invasiva arter. Ungdomarna har även arbetat med
djurhållning och skötseln av kommunens friluftsområden. Projektet har därigenom både bidragit till
att förbereda deltagarna för arbetslivet samtidigt som det skapat mervärden för kommunen.
Utökade möjligheter att läsa högre studier vid Campus Viadidakt
Campus Viadidakt samverkar med högskolor, utbildningsanordnare och arbetsgivare för att erbjuda
utbildningstillfällen inom högre studier utifrån arbetsmarknadens behov. Under året har
verksamheten växt, vilket ökat medborgarnas möjligheter att studera från hemorten. Hösten 2021
startade åtta olika yrkeshögskoleutbildningar i Katrineholm, bland annat fastighetsingenjör,
solenergiprojektör, front end developer och medicinsk sekreterare. Vidare startade utbildningen
lärare i fritidshem i samverkan med Linköpings universitet. Parallellt pågår arbetet för att erbjuda
ett attraktivt utbildningsutbud även under kommande år. Bland de utbildningar som är klara inför
2022 finns exempelvis en förskollärarutbildning.

Hållbarhet
Hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030 omfattar dimensionerna social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Viadidaktnämndens verksamheter bidrar till en hållbar
samhällsutveckling inom ramen för nämndens grundläggande uppdrag, med tyngdpunkten inom
dimensionerna social och ekonomisk hållbarhet. Genom utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder för försörjningsstödstagare bidrar Viadidakt bland annat för att uppnå de globala målen
god utbildning för alla, ingen fattigdom och minskad ojämlikhet.
Genom komvux och högre studier ges vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga
utveckling. Här verkar Viadidakt också på strategisk nivå för att möta arbetsmarknadens behov av
kompetensförsörjning, exempelvis vid planering och dimensionering av kommande utbildningar.
Uppföljningen av verksamhetens resultat har under flera år visat på ett behov av att öka
måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen. Även om mycket förbättringsarbete
återstår har det både under 2020 och 2021 funnits positiva signaler i elevernas studieresultat. Bland
annat har resultaten inom sfi förbättrats två år i följd.
Att fortsätta att öka måluppfyllelsen inom just sfi är också en av de viktigaste utmaningarna inför
kommande år. Detta då språket inte bara är en förutsättning för fortsatta studier utan i många
sammanhang även nyckeln till egen försörjning.
Under 2021 hade Viadidakt nära 700 studerande inom sfi. Utbildningen består av tre studievägar (1,
2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Studieväg 1 vänder sig till analfabeter eller kortutbildade,
medan studieväg 3 vänder sig till dem som är mer vana att studera. Under de senaste åren har
andelen elever som läser studieväg 1 ökat markant. Utifrån den utbildningsbakgrund dessa elever
har med sig har de ofta en stor utmaning att ta sig vidare. Kursplanens intention är att alla elever
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ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.
Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder syftar till att ge försörjningsstödstagare, som av olika
orsaker står utanför arbetsliv och studier, stöd att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten
möter här allt oftare utmaningar inom målgruppen kopplat till ohälsa, kort utbildning och
otillräckliga kunskaper i svenska.
En egen försörjning ger den enskilde möjlighet att växa och leva ett självständigt liv. En minskning av
utbetalat försörjningsstöd frigör samtidigt resurser för kommunen, vilket skapar handlingskraft inför
framtidens utmaningar. Då Viadidakts deltagare idag ofta står mycket långt från arbete och studier
ökar samtidigt betydelsen av att rusta dessa så att de kan få del av Arbetsförmedlingens insatser.
Sedan 2020 pågår ett särskilt arbete, tillsammans med socialförvaltningarna i Katrineholm och
Vingåker, för att konvertera försörjningsstöd till anställningar. Kommunens kostnad för individens
försörjningsstöd växlas här mot att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens
lönesubvention.
Många av Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har i sig utformats för att bidra till den gemensamma
kommunnyttan. Exempelvis gör arbetet med Fritidsbanken det möjligt för invånarna att
kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning. Via Viadidakts bytestorg kan kommunens
förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra. Det återbruk som sker genom dessa
insatser bidrar i viss mån även till en miljömässig hållbarhet.
Under 2021 har Viadidakt också, med stöd av statliga medel, genomfört satsningen naturnära jobb.
Här har Viadidakt bland annat bidragit till att främja biologisk mångfald genom att återställa
tätortsnära betesmarker och bekämpa invasiva arter.

Volymutveckling
Volymmått

2021

2020

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå

542 548

432 035

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå

100 512

148 095

Studerande inom svenska för invandrare, sfi

681
varav 62%
kvinnor, 38% män

779
varav 62%
kvinnor, 38% män

Studerande inom samhällsorientering

693
varav 60%
kvinnor, 40% män

583
varav 63%
kvinnor, 37% män

Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid
lärcenter Campus Viadidakt

238
varav 68%
kvinnor, 32% män

193
varav 66%
kvinnor, 34% män

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret

142
varav 41%
kvinnor, 59% män

172
varav 42%
kvinnor, 58% män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen

219
varav 63%
kvinnor, 37% män

313
varav 58%
kvinnor, 42% män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen

76
varav 53%
kvinnor, 47% män

152
varav 56%
kvinnor, 44% män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av
Arbetsförmedlingen

78
varav 51%
kvinnor, 49% män

52
varav 60%
kvinnor, 40% män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen

26
varav 50%
kvinnor, 50% män

14
varav 50%
kvinnor, 50% män
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Volymmått

2021

2020

46
varav 48%
kvinnor, 52% män

74
varav 35%
kvinnor, 65% män

11

27
varav 52%
kvinnor, 48% män

Feriearbetare i Katrineholm

278
varav 45%
kvinnor, 55% män

261
varav 49%
kvinnor, 51% män

Feriearbetare i Vingåker

77
varav 45%
kvinnor, 55% män

70
varav 40%
kvinnor, 60% män

Ungdomar 16-24 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg

Ungdomar 16-24 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg

* För vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev.

Kommentar till volymutveckling
Antalet producerade verksamhetspoäng på gymnasial nivå ökade med 26 procent under 2021,
motsvarande nära 140 årsstudieplatser. Konjunktur, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
övergången från bestämda ansökningsperioder till ständigt öppen ansökan till Viadidakts
vuxenutbildning tros ha bidragit till detta. Antalet producerade poäng på grundläggande nivå
minskade däremot med 32 procent, motsvarande nära 60 årsstudieplatser. En förklaring till detta är
att övergången från sfi till grundläggande vuxenutbildning minskat. Detta förklaras i sin tur av att
det för några år fanns en betydligt större andel elever inom de högre studievägarna inom sfi.
Antalet studerande inom sfi har minskat med 13 procent under 2021. Inflödet till verksamheten
består i dagsläget till största delen av elever med oavslutade studier i sfi. På lång sikt förväntas
minskningen i antalet beviljade uppehållstillstånd leda till sjunkande volymer inom både sfi och
samhällsorientering för nyanlända. Att antalet studerande inom samhällsorienteringen ökade under
2021 tros i huvudsak vara en effekt av pandemin. Ett antal av de kommuner som nyttjar Viadidakts
samhällsorientering pausade denna verksamhet under 2020.
Under året har verksamhet och utbildningsutbud vid Campus Viadidakt utvecklats. Till följd av detta
har antalet studenter som använder verksamhetens lokaler och service ökat med 23 procent.
Den primära målgruppen för Viadidakts arbetsmarknadsinsatser är deltagare med beslut om
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Här har en positiv utveckling inom försörjningsstödet
bidragit till en minskning i antalet deltagare under 2021. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt
kan också ha resulterat i att vissa personer, som tidigare skulle ha anvisats till Viadidakt, idag är
inskrivna hos någon av Arbetsförmedlingens leverantörer.
Från socialförvaltningen i Katrineholm minskade deltagarantalet med 30 procent, en minskning som
började redan under fjolåret. I Vingåkers fall minskade deltagarantalet med hela 50 procent. För
Vingåker finns dock omständigheter som försvårar en jämförelse med fjolåret. Dels hade Viadidakt
under 2020, till följd av en engångsinsats med att kartlägga ärenden i försörjningsstödet, ett
osedvanligt högt antal anvisade ärenden detta år. Vidare kan Vingåkers satsning på
kompetensförsörjning för det lokala näringslivet, som inleddes hösten 2020, ha bidragit till
utvecklingen. Detta då vissa försörjningsstödstagare anvisats direkt till denna verksamhet istället för
till Viadidakt. I jämförelse med 2019 är minskningen av antalet deltagare från Vingåkers kommun 6
procent.
I uppföljningen av Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder framgår också att minskningen i
deltagarantal är särskilt tydligt vid Viadidakts ungdomstorg. Förutom ovan nämnda orsaker, som
givetvis inverkar även på denna grupp, ska också nämnas att ungdomsarbetslösheten minskat i
båda kommunerna under året.
Inom såväl vuxenutbildningen som förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder tenderar andelen
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kvinnor att vara större än andelen män. Detta återspeglar mönster i den nationella statistiken kring
arbetsmarknad, arbetskraftsdeltagande och utbildning. Exempelvis är kvinnorna i majoritet bland
de studerande inom komvux även på riksnivå, medan andelen män som har ett förvärvsarbete är
något högre än andelen kvinnor. På motsvarande sätt återspeglar nyttjandet av Campus Viadidakt
ett mönster där andelen kvinnor som vidareutbildar sig är högre än andelen män.
Viadidakt samordnade under 2021 sommarjobb och tillfälliga ungdomsjobb för drygt 500
ungdomar. I ordinarie årskull, det vill säga ungdomar efter år ett på gymnasiet, var det 355
ungdomar som hade ett sommarjobb genom Viadidakt. Detta är en ökning sedan föregående år
(331), då utbrottet av coronapandemin sannolikt minskade söktrycket. Med stöd av extra statliga
medel, till sommarjobb och tillfälliga ungdomsjobb, kunde målgruppen för årets satsning utvidgas
och tidsperioden förlängas.
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Händelser under året
Händelser av väsentlig betydelse
Extrasatsningar inom komvux och arbetsmarknad genom tillfälliga medel
I Viadidakts totala budget för 2021 ingick, i likhet med tidigare år, även vissa statliga bidrag.
Regionalt yrkesvux, sfi och pågående ESF-projekt är exempel på verksamheter som delvis bekostas
med statliga medel. Under 2021 tillkom dock ytterligare statsbidrag om totalt nära 8,4 mnkr, vilket
möjliggjorde extrasatsningar inom både arbetsmarknad och vuxenutbildning, varav:
•
•
•
•
•

4 700 tkr från Skolverket för en ettårig satsning på ett lärcentrum för distansstuderande.
1 018 tkr från Arbetsförmedlingen för en extrasatsning på sommarjobb, varav 801 tkr
avseende Katrineholm och 217 tkr avseende Vingåker.
615 tkr från Region Sörmland för en extrasatsning på sommarjobb.
890 tkr från Arbetsförmedlingen för en satsning på tillfälliga ungdomsjobb (Katrineholm).
1 150 tkr från länsstyrelsen för en satsning på naturnära jobb.

Övriga händelser
Digital mässa om högre studier
I över 20 år har Viadidakt anordnat en fysisk mässa för att informera och inspirera invånare i
Katrineholms och Vingåkers kommuner om högre studier. Med anledning av pandemin ersattes i år
den fysiska mässan med en digital. Mässan öppnade i slutet av mars och pågick till den 5 maj.
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God ekonomisk hushållning och
måluppfyllelse
Samlad bedömning
Resultatmålen med koppling till viadidaktnämndens huvuduppdrag ryms inom målområdena
Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning och En stark och trygg skola för bättre kunskaper. Viadidakts
bedömning är att verksamhetens måluppfyllelse i stort sett ligger i nivå med helåret 2020.
För resultatmålet Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning följer Viadidakt andelen
deltagare som går vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. En snäv tolkning av resultaten
indikerar här ett delvis försämrat resultat. Huvudorsaken till detta är att det i år är betydligt färre
ärenden där försörjningsstöd kunnat växlas till anställningar. Detta beror dock i sin tur på
utvecklingen inom försörjningsstödet som gör att det inte finns lika många ärenden aktuella för en
sådan växling. Bedömningen om en oförändrad måluppfyllelse görs delvis mot bakgrund av detta i
grunden positiva samband.
Därutöver bör nämnas att alltmedan inflödet av deltagare minskat så finns en annan form av
resultat, vid sidan av övergången till arbete och studier, vars betydelse ökat. Det gäller de deltagare
som går vidare till en aktiv insats hos Arbetsförmedlingen, en stegförflyttning som blir viktigare när
allt fler deltagare bedöms stå långt ifrån arbete och studier. För individen innebär detta ett kliv
närmare arbetsmarknaden. För kommunen övergår ansvaret för fortsatta insatser till staten. Då
deltagande i Arbetsförmedlingens program i vissa fall ger rätt till ersättning från Försäkringskassan
påverkas också försörjningsstödet. Under 2021 gick 27 (23) procent av deltagarna från Katrineholm
och 20 (18) procent av deltagarna från Vingåker vidare till en insats inom Arbetsförmedlingen (2020
inom parentes).
Uppföljningen av verksamhetens resultat har under flera år visat på ett behov av att öka
måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen. Även om mycket förbättringsarbete
återstår har det både under 2020 och 2021 funnits positiva signaler i elevernas studieresultat. Bland
annat har resultaten inom sfi förbättrats två år i följd.
Under året har ett antal riktade statsbidrag möjliggjort extrasatsningar inom både arbetsmarknad
och vuxenutbildning. Medlen finansierade en utökning av antalet sommarjobb för ungdomar liksom
satsningarna på ett lärcentrum för distansstuderande, naturnära jobb och tillfälliga ungdomsjobb.
Dessa insatser har bidragit till att öka möjligheterna för verksamhetens elever och deltagare,
samtidigt som det också skapat olika mervärden för kommunen.
Viadidakts bedömning är att förvaltningens ekonomi är i balans.

Målbedömning resultatmål
Kommunplanen 2019-2022 för Katrineholms kommun innehåller sju övergripande mål samt ett
antal resultatmål som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som
stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med koppling till resultatmålen.
Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den
egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara
genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att
målet ska anses uppnått där så är relevant. Bedömningen av status anges med en färgsymbol:
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•
•
•
•

Grön cirkel visar att målet uppnås eller överträffas
Gul romb visar att målet uppnås delvis
Röd kvadrat visar att målet inte uppnås
Svart streck visar att målet inte kan bedömas

Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast
tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna
redovisas i bilaga.
För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet
har en koppling.
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål

Kommentar

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

•

Entreprenörskapsutbildning som alternativ till
kommunalt feriearbete lockade 13 ungdomar
sommaren 2021.

•

Samverkan med NyföretagarCentrum kring
utbildningsinsatser för deltagare vid Viadidakts
ungdomstorg.

•

Extrasatsning på sommarjobb och tillfälliga jobb
för unga med stöd av extra statsbidrag.

•

Ökad samverkan inom kommunen och med
näringslivet för att skapa fler praktikplatser till
verksamhetens deltagare.

•

Ökad samverkan med Samordningsförbundet
RAR och övriga arbetsmarknadsenheter i länet.

•

Projekt Kompetens inför framtiden som genom
utbildningsinsatser stärker kompetensen hos
permitterade, varslade eller anställda i företag
inom industribranschen. Sedan start har 264
personer från 18 olika företag fått utbildning
genom projektet.

•

Samarbete med andra kommuner och
studieförbundet Bilda i projektet Digital
inkludering, som syftar till att minska det digitala
utanförskapet.

•

Medverkan i bildningsförvaltningens
(Katrineholm) projekt #KlarFramtid, som bland
annat syftar till att minska avhoppen från
gymnasieskolan.

•

Arbete tillsammans med socialförvaltningarna i
Katrineholm och Vingåker för att växla bidrag
till jobb.

•

Genom rustande och förberedande åtgärder
fått deltagare till att bli mottagna i aktiva
insatser hos Arbetsförmedlingen.

•

Projekten KLARA som riktar sig till utrikesfödda
kvinnor och LIKES med fokus på utbildning
inom barnomsorg/fritids, två
arbetsmarknadsprojekt för
försörjningsstödstagare.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB
1. Ingen fattigdom
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning
SOCN, VIAN
1. Ingen fattigdom
10. Minskad ojämlikhet
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Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål

Kommentar

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
VSR
5. Jämställdhet

•

Anpassad utformning och användning av
verksamhetens lokaler för att skydda elever,
deltagare och medarbetare från covid-19.

•

Fritidsbanken har haft verksamhet vid
Stortorget i Katrineholm under sommaren,
vilket bidragit till en mer levande stadsmiljö.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål

Kommentar

Fler studerande ska klara målen i kommunal
vuxenutbildning
VIAN
4. God utbildning för alla

•

Ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet
inom vuxenutbildningen beslutad av
viadidaktnämnden.

•

Ökat fokus på uppföljning av verksamhetens
externa leverantörer.

•

Extrasatsning på lärcentrum för
distansstuderande i syfte att bidra till ökad
måluppfyllelse.

•

Aktiv marknadsföring av det stöd som
verksamheten erbjuder de studerande.

•

Utökning av speciallärare.

•

Införande av distanskurser i egen regi inom
kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå.

•

Övergång från bestämda ansökningsperioder
till ständigt öppen ansökan till Viadidakts
vuxenutbildning.

•

Systematiskt arbete med nivåplaceringstest för
nya elever inom grundläggande
vuxenutbildning så att eleverna hamnar på rätt
kurs.

•

Elevdatorer och bredband har lånats ut till
elever som saknar detta för att klara
övergången till distans under pandemin.

•

Tillsättande av förstelärare med uppdrag att
utveckla verksamhetens digitalisering.

•

Deltagande i Region Sörmlands projekt kring
hållbar utveckling där metoden tjänstedesign
prövas för att utveckla sfi-undervisningen.

•

Fogelstadkvinnor på 2020-talet, projekt med
anpassad utbildning i sfi riktat till utrikesfödda
kvinnor.

5. Jämställdhet
10. Minskad ojämlikhet
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Resultatmål

Kommentar

Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

•

Hösten 2021 start av en utbildning till lärare i
fritidshem på Campus Viadidakt genom ett
utvecklat samarbete med Linköpings
universitet. Vidare har samverkan med andra
utbildningsanordnare möjliggjort att också sju
nya yrkeshögskoleutbildningar kunnat starta.

•

En överenskommelse har gjorts med Linköpings
universitet gällande förskollärarutbildning med
start hösten 2022 på Campus Viadidakt.

•

Inför 2022 klart med nya starter av flera
befintliga utbildningar vid Campus Viadidakt,
bland annat lärare i fritidshem i samarbete med
Linköpings universitet samt
yrkeshögskoleutbildningarna
byggproduktionsledare och solenergiprojektör.

•

Aktivt arbete för att ytterligare utbildningar
inom högre studier ska kunna tillhandahållas
vid Campus Viadidakt från 2022.

•

Samverkan inom organisationen och anpassad
studievägledning för att få fler att läsa vidare på
eftergymnasial nivå.

4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
10. Minskad ojämlikhet

Hållbar miljö
Resultatmål

Kommentar

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
7. Hållbar energi för alla

•

Åtgärdat sådant som är påverkbart, såsom att
belysningen hålls släckt efter kontorstid.

•

Initierat arbete med isolering av fönster i vissa
verksamhetslokaler.

13. Bekämpa klimatförändringen

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål

Kommentar

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

•

Lediga tjänster har kunnat tillsättas med
kvalificerade sökande, bland annat inom
verksamhetens studie- och yrkesvägledning.

•

Utdelning av viadidaktnämndens kvalitetspris i
syfte att synliggöra goda exempel och
uppmuntra verksamheten att utveckla metoder
och arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse.

•

Aktivt arbete med åtgärder utifrån senaste
medarbetarundersökningen.

•

Aktivt arbete med åtgärder för att skydda
medarbetare från att drabbas av covid-19.

•

Bidragit med aktiviteter inom ramen för
hälsoveckan för medarbetare i Katrineholms
kommun.

•

Ny tillgänglighetsanpassad grafisk profil
beslutad av viadidaktnämnden.

4. God utbildning för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
17. Genomförande och globalt partnerskap

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
3. Hälsa och välbefinnande

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
10. Minskad ojämlikhet
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Resultatmål

Kommentar

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

•

Ökat användande av vuxenutbildningens
digitala lärplattformar och utlåning av
utrustning till elever som saknar det.

•

Samverkanspart i Trosa kommuns projekt
Digital inkludering som syftar till att stärka
nyanländas digitala kompetens för att öppna
vägar till arbetsmarknaden.

•

Utvecklad samverkan med lokala företag inom
ramen för projektet Kompetens inför framtiden.

Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

•

Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans.

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

•

Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans.

10. Minskad ojämlikhet

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer
internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
KVAAB, VSR
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

Förvaltningsledning

-11 540

-12 184

644

Vuxnas lärande

-25 709

-25 574

-135

Arbetsmarknad

-26 688

-26 184

-504

Summa

-63 936

-63 942

6

Kommentar
Viadidaktnämnden redovisar ett resultat i balans vid årets slut. I detta har även Vingåkers del av
resultatet bokats upp.
Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse som bland annat beror på lägre personalkostnader
än budgeterat. Bland annat finansieras delar av de ordinarie tjänsterna av projektmedel. Ledning
samt stab och service har även varit återhållsamma med inköp för att kunna täcka upp ett väntat
underskott på arbetsmarknadsenheten. Första kvartalets hyra blev dessutom bokförd år 2020.
Vuxnas lärande visar ett underskott som bland annat beror på att verksamheten under pandemin
har fått ökade kostnader för att bedriva undervisning på distans. Personalkostnaderna för
samhällsorientering har dessutom blivit högre än budgeterat. Inför år 2022 kommer därför
gruppstorlekar samt frågan om vilka språk som ska erbjudas att omvärderas.
En utmaning inför kommande års finansiering av sfi är att Migrationsverkets utbetalning av
schablonersättning minskar. Under 2021 minskade intäkterna från Migrationsverket med drygt
2 300 tkr jämfört med föregående år. Detta medför att verksamheten sfi visar ett underskott.
I november fick Viadidakt besked om hur mycket medel avseende yrkesvux för år 2020 som skulle
återbetalas till Skolverket och vad som kunde resultatföras. Då ansökan och redovisning till
Skolverket sker gemensamt med andra kommuner stämde inte uppgifterna med vad Viadidakt hade
redovisat och därmed räknat med resultatmässigt. Detta medför ett överskott på verksamheten för
gymnasial vuxenutbildning, där yrkesvux ingår.
Arbetsmarknadsenheten har haft en högre kostnad för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat.
Verksamhetslokalerna har även behövts anpassas utifrån förändrade arbetssätt och mer material
än planerat har köpts in.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Huvudprojekt
800000 Bärbara datorer

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

Färdigställt (ja/nej)

-504

-504

0

Nej

Summa

Kommentar
Budget 2021 avser inköp av 40 bärbara datorer och två laddvagnar. Priset per dator blev dock lägre
än i offerten som låg till grund för budget 2021. Istället har det därför köpts in 53 bärbara datorer
och två laddvagnar.
Regeringen gav Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov till
år 2022. Uppdragstiden blev dock förlängd och inom komvux på gymnasial nivå tillgängliggörs
digitala nationella prov från och med hösten 2025. Vuxenutbildningen har, utifrån den första
tidplanen, redan påbörjat arbetet med att investera i nödvändig teknik och digital kompetens för att
kunna möta de nya kraven. Datorer och surfplattor behöver kunna hantera webbläsare som stödjer
moderna webbstandarder. På grund av den framflyttade tidplanen har Viadidaktnämnden valt att
skjuta upp det sista planerade året som kvarstår för inköp av datorer.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader & personalstyrka
Lönekostnaderna har ökat sedan 2020. I denna redovisning ingår även kostnaderna för de
åtgärdsanställda inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder och årets feriearbetare. En bidragande
orsak till ökningen mellan åren är arbetet med att, med hjälp av statliga lönesubventioner,
konvertera försörjningsstöd till anställningar. Utvecklingen förklaras också av att flera riktade
statsbidrag möjliggjorde extrasatsningar på feriearbeten och tillfälliga jobb för ungdomar. En
ytterligare påverkansfaktor är den statligt finansierade ettåriga satsningen på ett lärcentrum för
distansstuderande.
Åtgärdsanställda och feriearbetare ingår däremot inte i redovisningen av antalet månadsanställda.
Att de månadsanställda skiftar något i antal, både under och mellan åren, har ofta sin förklaring i att
olika projekt påbörjas eller avslutas. De tidsbegränsade insatser som skett under året är samtidigt
en förklaring till att andelen visstidsanställda ökat.
2021

Kvinnor
2021

Män
2021

Kvinnor
2020

Män
2020

138,5

87,9

50,5

1,8%

6,9%

4,3%

11,4%

39

96

64

32

79,7%

71,8%

87,5%

87,5%

87,5%

20,3%

28,2%

12,5%

12,5%

12,5%

Nyckeltal

Mätdatum

2020

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/12

77 103

66 600

Lönekostnader som andel av
verksamhetskostnaderna (%)

1/1-31/12

67%

62%

Kostnad övertid inkl mertid, andel
av lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

0,1%

0%

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/12

151,4

93

58,4

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/12

2,3%

2,5%

Månadsanställda, antal

30/11

103

64

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

76,7%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

23,3%

Medarbetarskap & ledarskap
Medarbetarenkäten för 2021 hade en svarsfrekvens på 92 procent, vilket är en tydlig ökning jämfört
med de 78 procent som besvarade 2020 års enkät. En förklaring till ökningen är att det skett ett
medvetet arbete för att få så många medarbetare som möjligt att svara.
Utfallet på total nivå visar på ett relativt oförändrat resultat i förhållande till 2020. Genomgående för
samtliga uppföljningsområden inom HME är dock att männen som genomsnitt har satt ett betydligt
lägre omdöme än vid förra mättillfället, medan kvinnorna satt ett något högre. Analys av utfallet
pågår och kommer att resultera i handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde i syfte att
utveckla och förbättra verksamheten.
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2021

Kvinnor
2021

Män
2021

2020

Kvinnor
2020

Män
2020

dec

4,1

4,1

4,1

4,1

4

4,6

HME delindex motivation

dec

4,1

4,2

4,1

4,2

4,1

4,5

HME delindex ledarskap

dec

4,2

4,2

4,1

4,1

3,9

4,7

HME delindex styrning

dec

4

4

4

4

3,9

4,5

Nyckeltal

Mätdatum

Hållbart medarbetarengagemang,
HME totalt

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Antalet månadsanställda som arbetar heltid har minskat något i jämförelse med föregående år. En
bidragande orsak till detta är att det tillkommit anställda i tidsbegränsade insatser som inte arbetar
heltid. Utvecklingen förklaras också av de dubbla förekomster av deltidsanställningar som
uppkommer när en anställd under en period delar sin tid mellan ordinarie tjänst och ett projekt. I
detta fall räknas personen som två deltidsanställningar. Det sistnämnda har även bidragit till att den
genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda som arbetar deltid minskat.

2021

Kvinnor
2021

Män
2021

2020

Kvinnor
2020

Män
2020

30/11

80,6%

78,1%

84,6%

88,5%

89%

87,5%

Månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid, andel (%)

30/11

4,6%

2%

8,3%

4,5%

1,7%

9,7%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

30/11

56,9%

55,9%

59,2%

60,9%

57,9%

66,3%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-30/11

10

4

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-30/11

2

5

Månadsanställda som är 65 år eller
äldre, antal

30/11

7

4

Nyckeltal

Mätdatum

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
I jämförelse med föregående år har sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna minskat, samtidigt som
frisktalen förbättrats. Utvecklingen är positiv för både män och kvinnor. En trolig orsak till den
positiva utvecklingen är de åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridningen av covid-19.
Kvinnor
2021

Män
2021

Kvinnor
2020

Män
2020

44,7%

43,5%

47,1%

1,6%

6,8%

7,2%

6,1%

4,7%

3,6%

5,9%

6%

5,7%

2,2%

3,2%

3,5%

3,2%

4%

Nyckeltal

Mätdatum

2021

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

1,6%

Frisktal, tillsvidareanställda som haft
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste
12 månaderna (%)

1/12-30/11

68,4%

66,2%

73,3%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)

1/12-30/11

5,2%

7%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/11

4,2%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/11

2,6%

2020
2,1%

20(30)

593

Nyckeltal

Mätdatum

2021

Kvinnor
2021

Män
2021

2020

Kvinnor
2020

Män
2020

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/11

0,5%

0,7%

0,2%

0,7%

0,7%

0,6%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/11

1,1%

1,8%

0,1%

1,5%

1,9%

0,9%

Andel av totala sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en
sammanhängande period av 60
dagar eller mer (%)

1/12-30/11

41%

53%

14%

33%

40%

18%

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år
(%)

1/12-30/11

0,6%

0,1%

1%

2,3%

1,8%

2,7%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49
år (%)

1/12-30/11

6,1%

6,7%

5,1%

6,1%

6,1%

6,2%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år
(%)

1/12-30/11

3,6%

3,8%

3,2%

6,7%

6,8%

6,6%

Rehabärenden pågående, antal

30/11

4

5
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Förväntad utveckling
Nytt ESF-projekt - React-EU Ung comeback
Från den första januari 2022 till den sista april 2024 kommer Viadidakt, finansierat av medel från
Europeiska socialfonden, driva ett projekt särskilt inriktat på att stödja unga vuxna som på grund av
pandemin haft sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. Detta möjliggörs då Svenska
ESF-rådet beviljat Samordningsförbundet RAR 23 445 tkr för projektet React-EU Ung comeback.
Samtliga Sörmlands kommuner ingår i satsningen med RAR som projektägare. Viadidakts
ungdomstorg kommer att vara navet för insatsen i Katrineholm och Vingåker. Målsättningen är i
första hand att bidra till att fler uppnår en fullständig gymnasieexamen. Målgruppen omfattar bland
annat unga vuxna som varken arbetar, studerar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som
gått ut gymnasiet utan fullständiga betyg.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har under 2021 genomgått en omfattande förändring. Det är nu i huvudsak
fristående leverantörer, upphandlade av myndigheten, som ska rusta och matcha de
arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska fokusera på myndighetsansvaret, såsom kontroll av
arbetssökande och leverantörer. Då implementeringen skett under året är det svårt att precisera de
långsiktiga konsekvenserna för såväl de arbetssökande och kommunen. Det kan dock exempelvis
noteras att de fristående leverantörerna, genom en resultatbaserad ersättningsmodell, har tydliga
ekonomiska incitament för att få sina deltagare att börja studera.
Arbetsmarknadspolitiska satsningar på komvux
De senaste åren har regering och riksdag fattat en rad beslut för att få fler vuxna att utbilda sig.
Extra medel till regionalt yrkesvux, äldreomsorgslyftet, ökade krav på Arbetsförmedlingen att anvisa
till utbildning, intensivår för nyanlända och införande av språkplikt i socialtjänstlagen är några av
dessa åtgärder. I kombination med den samhällsekonomiska utvecklingen kan detta leda till att
volymökningen inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå håller i sig under 2022.
Statsbidrag för lärcentrum för 2022
Skolverket har i januari 2022 beviljat Viadidakt, tillsammans med Flens kommun, drygt 1,8 mnkr för
att stimulera utvecklingen av lärcentrum under år 2022. Syftet är att de studerande ska erbjudas
stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023
Uppdrag
Införa kompetenshöjande aktiviteter
inom försörjningsstödet med krav på
daglig närvaro

Kommentar
Under 2021 har 43 personer anvisats av socialförvaltningen till en daglig
aktivitet inom ramen för det särskilda uppdraget. Viadidakts insats har
bland annat bestått av samhällsinformation, hälsa och livsstil samt
träning i svenska språket. Mer än hälften av deltagarna har efter avslutad
insats fortsatt till Viadidakts ordinarie arbetsmarknadsinsatser eller
studier.
Antalet deltagare är färre än vad som förväntades i planeringsskedet.
Under perioden maj-december har det inte funnits några aktiva deltagare
i insatsen.
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Bilaga: Uppföljning av
handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR
Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European
Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I
handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka
nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom
en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling
till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Viadidakt har alltmer förankrat ett aktivt arbetssätt för att bekämpa stereotyper i marknadsföring
och kommunikation till elever, deltagare och allmänhet. När det är möjligt väljs bilder och
formuleringar som är könsneutrala eller som kan utmana det traditionella. Under året har lärare
uppmärksammat att en lärplattform använder sig av könsstereotypa bilder, vilket påtalats för
leverantören.
Inom flera delar av nämndens verksamhet finns behov av att fortsätta att utveckla förutsättningarna
för att kunna föra en dialog med elever och deltagare om jämställdhet, stereotyper och icketraditionella val.
Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser
Några renodlade jämställdhetsanalyser har inte skett under året, då det inte funnits förutsättningar
utifrån tid, kompetens och resurser. Däremot sker kontinuerliga analyser av verksamheten, både i
det dagliga arbetet och vid uppföljningar.
I uppföljningarna har det bland annat framkommit att måluppfyllelsen för kvinnor som studerar
inom vuxenutbildningen försämrats på vissa nivåer, medan den förbättrats för män. På grund av
pandemin bedrevs studierna till stor del på distans och en tänkbar orsak till resultatet är att kvinnor
har svårare att fokusera på studier hemma då de fortfarande i högre utsträckning har ansvar för
barn, hem och hushåll. Det är också mycket vanligare att kvinnliga elever är hemma för vård av
barn. Detta är ett område som lärare försöker uppmärksamma och föra en dialog med eleverna om.
Artikel 18 – Social integration
Inom Viadidakt är utgångspunkten att erbjuda verksamhet och stöd utifrån elevernas och
deltagarnas individuella förutsättningar och behov, oavsett könstillhörighet. Målet är alltid att
personerna ska bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Den grupp som bedöms ha störst
svårigheter att nå denna förankring är utrikesfödda kvinnor. Viadidakt har särskilt fokus på detta i
projekten KLARA och Fogelstadkvinnor på 2020-talet. KLARA arbetar mycket med att visa på vilka
möjligheter som finns för kvinnor i Sverige.
Under året har projektet Digital inkludering arbetat med utrikesfödda män och kvinnor med låg
språknivå i svenska och helt utan digitala kunskaper. Med stöd av IT-pedagog har deltagarna gått
från ett digitalt utanförskap till att självständigt kunna hantera bland annat e-post och BankID.
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Ett annat projekt som bedrivits under året är den ettåriga satsningen på ett lärcentrum för
distansstuderande. Insikter från projektet tas tillvara i utvecklingen av ordinarie stödverksamhet,
som riktar sig till alla elever med behov av stöd.
Ungdomstorget har på prov infört menssäkrade toaletter. Syftet är att erbjuda en jämställd och
trygg miljö som kan öka deltagarnas närvaro, vilket underlättar för att kunna få det stöd som behövs
och komma vidare i sin utveckling.
Artikel 22 – Könsrelaterat våld
All personal inom Viadidakt har under året genomfört en webbutbildning som Nationellt centrum
för kvinnofrid har tagit fram, om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utbildningen
följdes upp med diskussioner på arbetsplatsträffar om hur medarbetare kan agera vid kännedom
eller misstanke om att någon är utsatt eller utsätter någon. Information om vilket stöd som finns
lokalt och nationellt har spridits inom förvaltningen. Utbildningsinsatsen har även lett till fortsatta
diskussioner inom området, bland annat rörande trygga verksamhetslokaler.
Viadidakts representanter i det kommunövergripande samverkansteamet kring hedersrelaterat våld
och förtryck har vidareutvecklat kontakterna och arbetssätten för att vid behov stötta personer att
komma till relationsvåldsteamet.
Projekt KLARA har genomfört FÖS, "Föräldraskap i Sverige", en utbildning för nyanlända för att
kunna navigera i det svenska samhället vad det gäller att vara förälder. Utbildningen har inkluderat
diskussioner om våld i nära relationer och hederskultur.
Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Viadidakts studie- och yrkesvägledare har en viktig roll när det kommer till att beakta elevers
individuella behov och intressen och samtidigt uppmuntra till icketraditionella utbildnings- och
yrkesval. Vägledarna har en aktiv intern dialog kring detta och arbetar med detta fokus i samtal och
information.
Genomförandet av feriejobben för ungdomar är en viktig insats för att ge unga erfarenheter inför
kommande yrkesval. Utgångspunkten är att placeringar på arbetsplatser sker utifrån de sökandes
intressen och önskemål så långt det är möjligt, ej med grund i kön eller kvinno-/mansdominerade
arbetsplatser.
Region Sörmland och länets nio kommuner har tillsammans skapat ”Bli redo för jobb i Sörmland”, en
hemsida om alla utbildningar som vuxenutbildningen kan erbjuda. Vid analyser av årets arbete har
det framkommit att marknadsföringen av denna kan bli bättre. Detta behöver förstärkas för att
motivera fler till att utbilda sig och bli ekonomiskt självständiga.
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Bilaga: Uppföljning av
indikatorer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UFföretag (%)

8,7%

Företagsamhet bland
unga (%)

3,7%

5,4%

Ökad
sysselsättning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden 1 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor (%)

53,9%

54,4%

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

76

Ökad övergång
från
försörjningsstöd
till egen
försörjning
SOCN, VIAN

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

8%

9,3%

56,1%

52,8%

42

34

Kommentar

Utfallet avser 2019.

Jan-dec 2021, deltagare
anvisade från
socialförvaltningen i
Katrineholm. För Vingåker
är antalet praktikanter
totalt 38, varav 15 kvinnor
och 23 män.

Invånare 17-24 år som
varken arbetar eller
studerar, andel (%)

10,3%

8,4%

10,5%

10,3%

Arbetslöshet 16-64 år (%)

9,3%

7,2%

9,6%

9%

December 2021.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från
Katrineholm som börjat
arbeta

18%

12%

24%

Jan-dec 2021.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från
Katrineholm som börjat
studera

5%

3%

6%

Jan-dec 2021.

Ej återaktualiserade vuxna
personer med
försörjningsstöd ett år
efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

81%

Hushåll med utbetalt
försörjningsstöd, antal per
månad

500

79%

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser 2021.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Barn som ingår i hushåll
med försörjningsstöd,
andel av totalt antal
invånare 0-18 år (%)

9%

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från
Vingåker som börjat
arbeta

20%

21%

18%

Jan-dec 2021.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från
Vingåker som börjat
studera

22%

29%

14%

Jan-dec 2021.

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Tryggare
offentliga miljöer
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR

Invånarnas bedömning av
tryggheten i kommunen

60%

47%

76%

Elever i åk 9 som känner
sig trygga på väg till och
från skolan, andel (%)

93%

90%

96%

Elever i år 2 på gymnasiet
som känner sig trygga på
väg till och från skolan,
andel (%)

97%

96%

98%

Elever i åk 9 som känner
sig trygga på stan eller i
centrum, andel (%)

86%

89%

85%

Elever i år 2 på gymnasiet
som känner sig trygga på
stan eller i centrum, andel
(%)

93%

93%

93%

Klottersanering som
slutförts inom 24 timmar,
andel av inkommande
uppdrag till kommunen
(%)

53%

Olyckor där
räddningstjänstens första
enhet kommer fram inom
målsatt tid, andel (%)

98%

Personer som utbildats av
räddningstjänsten kring
olycksförebyggande och
olycksavhjälpande
åtgärder, antal

1 967
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Resultatmål

Indikatorer
Olyckor där en första
skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild, andel av
olyckor som föranlett
räddningsinsats (%)

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

51%

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål

Indikatorer

Fler studerande
ska klara målen i
kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Studerade från
Katrineholm inom
grundläggande
vuxenutbildning som
klarar målen, andel (%)

82%

83%

78%

Resultat helåret 2021,
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

Studerande från
Katrineholm inom
gymnasial
vuxenutbildning som
klarar målen, andel (%)

68%

69%

66%

Resultat helåret 2021,
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

Studerande från
Katrineholm som klarar
målen i utbildning i
svenska för invandrare,
andel (%)

62%

63%

61%

Jan-dec 2021.

Studerande från Vingåker
inom grundläggande
vuxenutbildning som
klarar målen, andel (%)

72%

73%

70%

Resultat helåret 2021,
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

Studerande från Vingåker
inom gymnasial
vuxenutbildning som
klarar målen, andel (%)

61%

62%

61%

Resultat helåret 2021,
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

Studerande från Vingåker
som klarar målen i
utbildning i svenska för
invandrare, andel (%)

70%

72%

66%

Jan-dec 2021.

Ungdomar som studerar
på högskola/universitet 2
år efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

29%

40%

16%

Utfallet avser 2019.

Studenter som i sina
eftergymnasiala studier
använder lokaler och
service vid lärcenter
Campus Viadidakt, antal.

238

68%

32%

Jan-dec 2021.

Fler ska gå vidare
till studier på
eftergymnasial
nivå
BIN, VIAN

Utfall

Riket

29%
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Hållbar miljö
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Ökad
energieffektivitet
i kommunens
lokaler
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB, KIAB

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs och förvaltas av KFAB
jämfört med basår 2007,
(kWh/m2)

22%

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs av kommunen och
förvaltas av KFAB jämfört
med basår 2007,
(kWh/m2)

18%

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

78,1%

84,6%

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Säkrad
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal

10

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

80,6%

Månadsanställda som är
65 år eller äldre, antal

7

Ökat
medarbetarenga
gemang
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Hållbart
medarbetarengagemang,
HME totalt

4,1

4,1

4,1

HME delindex ledarskap

4,2

4,2

4,1

HME delindex motivation

4,1

4,2

4,1

HME delindex styrning

4

4

4

Förbättrad hälsa
för kommunens
medarbetare
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Sjukfrånvaro
tillsvidareanställda (%)

5,2%

7%

1,6%

Sjukfrånvaro totalt (%)

4,2%

4,7%

3,6%

Andel av totala
sjukfrånvaron som avser
frånvaro under en
sammanhängande period
av 60 dagar eller mer (%)

41%

53%

14%

Kommunens
tillgänglighet för
invånarna ska
öka
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel invånare som får
svar på en enkel epostfråga inom en
arbetsdag, (%)

74%

87%

Andel invånare som får ett
direkt svar på en enkel
fråga när de tar kontakt
med kommunen via
telefon, (%)

70%

56%
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng (%)

85%

84%

Besökare som uppger att
de hittade vad de sökte på
webbplatsen, andel (%)

67%

Ärenden som hanteras
genom e-tjänster
(externa), antal

Utfall
kvinnor

Utfall
män

4 042

8 924

Kommentar

12 354

Besökare som har tillgång
till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

489

Ärenden som hanteras av
Kontaktcenter (via besök,
telefon, e-post), antal

12 966

Resultatet ska
uppgå till minst
en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Resultat som andel av
skatt och generella
statsbidrag (inkl
utjämning), kommun (%)

9,8%

Årets resultat som andel
av skatt & generella
statsbidrag kommun, (%)

3,9%

Nettodriftskostna
derna ska inte
öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Förändring
nettokostnader (%)

1,2%

Förändring skatteintäkter
och generella statsbidrag
(inkl utjämning) (%)

3,7%

Nettokostnad som andel
av skatt och generella
statsbidrag kommun, (%)

96%

Ökad digital
delaktighet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON
Ökad effektivitet
genom nya
samverkansform
er internt och
externt
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR
.

4,3%

96%
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VIADIDAKT
Stab och service

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-01-28

VIAN/2021:51

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Julia Eklöf

0150-577 88

Julia.Eklof@viadidakt.se

Viadidaktnämndens årsredovisning 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden godkänner årsredovisningen för 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2021. Årsredovisningen innehåller
en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av verksamhet och
resultat under året. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande
plan med budget 2021-2023 för Katrineholms kommun som årsredovisningen ska svara
upp gentemot.
Ekonomiskt redovisas ett resultat i balans vid årets slut.

Ärendets handlingar
•

Årsredovisning 2021

Sara Alexanderson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

VIADIDAKT

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vingå ker Vatten och Avfall AB
Org, nr 556766-0302

Arsredovisning tör räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för Vingåker Vatten och Avfall AB avger följande årsredovisning,

Innehåll
Förvallningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

Sida

2

13
14
16

Styrelsens säte: Vingåker
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK),
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr), Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma,
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Vingåker Vatten och A
vfall AB
Avfall
Org .nr 556766-0302
Org.nr
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Förvaltningsberättelse
Ving
åker Vatten och Avfall AB
AB är ett kommunalt bolag som ägs av Vingåkers kommun.
Vingåker
kommun . Vingåker Vatten
och
och Avfall AB äger 33 procent av driftbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB, jämte Flen Vatten och Avfall
Katrineholm
vardera
AB samt Katrin
eholm Vatten och Avfall AB som va
rd era äger 33 procent. Hela bolagssfären samlas
under varumärket Sörmland Vatten och med en och samma logotype. I nedan angivna redogörelse
redog örelse
sa mlingsnamn
omnämns därför Sörmland Vatten som samli
ngsnamn för verksamheten
verksamheten..
Gemensamma händelser för Sörmland Vattens verksamhet preciseras under avsnittet "Väsentliga
specifika
återfinns
händelser Sörmland Vatten" medan händelser speci
fika för Vingåker Vatten och Avfall AB återfin
ns under
avsnittet "Väsentliga händelser i Vingåker". I avsnittet "Framtidsutsikter" beskrivs utsikter både för
driftbolaget Sörmland Vatten och för Vingåker Vatten och Avfall AB.
Väsentliga händelser Sörmland Vatten
Pandemin har
ha r lett oss framåt
Under nästan två år har vi nu följt Folkhälsomyndighetens
Folkhälsamyndighetens och regeringens riktlinjer.
riktlinjer. Tack vare
krishanteringsplaner kunde vi snabbt agera i början av pandemin för att sköta vårt uppdrag att leverera
dricksvatten och ta emot avlopp samt hantera renhållningen i samhället.
Det har varit oerhört viktigt att värn
värnaa våra medarbetares hälsa. Därför har arbetsmiljön anpassats efter det
nde läget,
läget, med begränsningar för antal personer per rum,
rum , hemarbete och så vidare. I huvudsak har
råda
rådande
fysiska
fy siska möten ställts om till digitala möten
möten.. Många har arbetat på distans , med minskad fys
fysisk
isk kontakt
som resultat. Personalen har varit mycket lojal och följt riktlinjer samt direktiv för att minska
smittspridningen. Vi har lyckats med detta och haft en fungerande drift
drift,, tack vare noggranna
förberedelser och en stor flexibilitet hos alla medarbetare. Dialogen har varit god med personalen i denna
och ständiga justeringar och anpassningar gör att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön har
fråga och
upplevts som god
god.. Krisledningsgruppen har totalt under pandemin sänt ut ca 50 meddelanden på
intranätet, kommunicerat på personalträffar och haft personliga samtal för att alla ska känna en så hög
trygghetsgrad som möjligt.
Våra återvinningscentraler har varit öppna och fått ökat antal besök under hela pandemin
pandemin.. Då har det
varit extra viktigt med tydligt budskap om att hålla avstånd, både mellan besökare , och till personal.

Effektiv digitalisering
Nya digitala kanaler är idag vardag
va rd ag hos våra medarbetare, det är utmanande när medlemmar i våra team
är på olika geografiska platser och ska samverka som om vi möttes på riktigt. Många frågor om effektiva
effekti va
planeringsverktyg blev snabbt en viktig fråga, vi behövde ställa om - och det omedelbart!
Den snabba omställningen har varit utmanande
utmana nde men även utvecklande,
utvecklande , 2021
202 1 gav oss tid att förankra och
effektivisera våra digitala verktyg och kanaler för att vara redo att besluta vilka vi behåller när pandemin
släpper greppet om Sverige. Med största sannolikhet kommer vi att använda tekniken för att mötas
digitalt mer frekvent även i framtiden . Viktigt för oss har varit att tänka säkerhet,
säkerhet, och att tekniken ska
stödja oss på vägen framåt utan att riskera säkerheten . När digitala kanaler blivit vardag förbättrar vi vår
kunskap i kravställande inför nya sådana.
Under året har vi arbetat fram en chatbot som ytterligare stärker närvaron mot kund.
kund. Chatbot är en
mjukvaruapplikation som används för att genomföra en chattkonversa
chattkonversation
tion online via text eller text till tal,
istället för att ge en direktkontakt med en levande mänsklig handläggare.
handläggare. Release för denna applikation
är januari 2022.
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Kundenkät - grunden till kommande aktiviteter
Kundenkäten är ett viktigt verktyg för oss. 2021 skickades den ut via pappersform men vår förhoppning är
att kunna utveckla den och erbjuda flera sätt att kunna svara på. Svarsfrekvensen är 54%, vilket är högt
även i en nationell jämförelse. Kundundersökningen för 2021 landade i kundernas brevlådor under vecka
35, totall för renhållning samt vatten och avlopp så skickades det ut 1200 enkäter i Katrineholms
kommun, 600 enkäter i Flens kommun respektive Vingåkers kommun.
Vi är stolla över att våra kunder har ett stort förtroende för oss som renhållare i våra tre kommuner.
Atgärderna och fokus inom renhållningen kommer vara att öka tillgängligheten på
återvinningscentralerna, kommunikation om källsortering , återbruk och återanvändning .
Inom VA hand lar åtgärderna om alt kommunicera värdet av vårt viktigaste livsmedel- dricksvatten. Vad
kunden får för pengarna, att berätta om det förbyggande arbetet vi arbetar med för att kunden ska få rent
dricksvatten och att vi kan ta emot avloppsvattnet för flera generationer framöver.
Säkerhet - vi måste agera!
Omvärlden påverkar oss och behovet är stort att arbeta strukturerat med kris- och säkerhetsfrågor. Under
året har vi skapat en arbetsgrupp som sammanhåller de olika delarna inom säkerhet - personell, fysisk
och informationssäkerhet. Viktigt är att skapa en kultur i bolaget där vi alla reagerar på saker som sker,
det kan vara en öppen dörr som borde varit låst, obehöriga personer på platser där de inte borde vara
och så vidare.
Stora frågor har varit att revidera säkerhetsskyddsplanen, instruktioner och rutiner gällande
personuppgifter, grundutbildning för personalen, ta fram rut iner för säkerhetsintervjuer och eventuell
säkerhetsklassning av personal under 2022 .
Bolaget har erfarenhet av kris, vilket gör att när händelser sker agerar vi direkt, och just tiden är otroligt
viktig när det handlar om krishantering , det är nästan omöjligt att springa ikapp en kris. Under 2021 har vi
bland annat haft försök till intrång i datamiljön , en stor vatten läcka i Flen där vattentornet tömdes på
vatten på 2,5 timmar, vårt första kokningsföreläggande i Sörmland Vattens historia samt varit delaktiga i
arbetet med översvämningar i Vingåker.
Renhållning
Framtagning av ny avfallsplan
Samtliga tre kommuner har tagit fram fokusområden inom vilka de formulerat mål och åtgärder för
kommande avfallsplan.
Målområden :
•
Fysisk planering inklusive insamlingssystem,
• Avfallsminimering (matavfall, plastminimering, textilier och bygg- och rivningsavfall),
•
Nedskräpning inklusive dumpning och mikroplaster,
•
Förhindra spridning av farliga ämnen (farligt avfall, elektronikavfall och deponier).
Förslag till ny avfallsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och bilagedokument arbetades fram av
projektgruppen med visst stöd aven miljökonsult i de delar som påverkas av lagstiftningen.
Avgränsningssamråd hanterades med Länsstyrelsen och inkomna synpunkter beaktades i arbetet med
framtagande av mål och åtgärder. Sörmland Vatten fick delegation från kommunerna för att kunna
genomföra samråd och utställningar på uppdrag av kommunerna . Plan perioden föreslås bli 10 år, 2023-

2032 .
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Nytt ansvar för returpapper
I december 2020 beslulade
beslutade regeringen att slopa producentansvaret för returpapper och flytta över
ar,
ansvaret till kommunerna genom insamling och behandling från 1 januari 2022. Returpapper är tidning
tidningar,
reklam, broschyrer, kataloger och kontorspapper. Returpapper lämnas på återvinningscentraler, vid
återvinningsstationer (AVS), i fastighetsnära insamlingssystem som tillhandahålls av fastighetsägare.
Möjligheten för våra invånare att fortsätta lämna returpapper på Avs direktupphandlas för en period på
ostad shus, verksamheter och företag löstes genom att
två år. Den fastighetsnära insamlingen från flerb
flerbostadsllus,
auktorisera aktörer på marknaden för att hantera returpapper.
Ny slaminsamlingsentreprenad
någ ra större avvikelser eller förseningar.
I april startades den nya slaminsamlingsentreprenaden upp utan några
förseningar.
Verksamhetssystemet hade då anpassats för att öka kvaliteten på driften av den nya entreprenaden .
Sörmland Vatten valde att implementera en tjänst där kunden erhåller ett sms när slamanläggningen blivit
tömd,
tömd , vilket har efterfrågats av kund . Sammantaget blev det en mycket framgångsrik uppstart av ett nytt
samarbete.
samarbete.
Resultat av genomförda plockanalyser
Vid plockanalyser 2020 kunde vi konstatera att missbruket av de gröna påsarna har ökat. För att
framstäl lning av näringsrik
bibehålla trovärdighet kring utsortering av matavfall, produktion av biogas och framställning
rötrest för produktiv åkermark tving
tvingades
ades vi att strypa tillgången till den stora påsen för matavfall. Företag
och verksamileter måste nu efterfråga 60-literspåsarna och får uppge företagets namn för persona
OCll
personalen.
len.
Likt andra kommuner som levererar mat- och restavfall till Tekniska verken i Linköping valde Sörmland
kommuni cera vikten av att knyta ihop alla påsar för både restavfall och
Vatten att under sommaren kommunicera
matavfall och att inte lägga löst avfall i kärlet. Det är av arbetsmiljö och miljöskäl inte lämpligt att använda
annat än plastpåsar för emballering av hushållsavfall eftersom de måste klara hanteringen från Ilhushållet
ushållet
och ända fram och genom en optisk sorterin
sorteringsanläggning
gsanläggning .
Införandet av det nya nordiska symbolspråket
Det nya nordiska symbolspråket med nytt skyltsystem implementerades på Ave Frutorp i Flen under maj
månad,
månad , därefter i samband med byggnationen av nya Ave Vik i Vingåker. Skyltsystemet byttes ut av
Tekniska verken i Linköping på Ave Vika i Katrineholm under hösten
hösten..
Sörmland Vatten valde att plocka bort begreppet brännbart ur ordlistan och ersätta det med den nya
nationella benämningen energiåtervinning. Detta tydliggör för kund att det som måste förbrännas
nyttiggörs
nyttigg örs genom att det blir energi i form av värme och el. Föränd
Förändringen
ringen genomfördes på alla tre
återvinningscentraler under året och i samarbete med Tekniska verken i Katrineholm.

VA
VA
Värna vattnet så kan vi undvika bevattningsrestriktioneriförbud
En ny strategi och kommunikationsplan beslutades och förankrades inom bolaget samt hos de tekniska
enheterna i alla tre kommunerna.
kommunerna.
Strategin innebar tre olika scenarion:
1) värna vattnet (året om),
2) bevattningsrestriktion, där större förbrukare som till exempel kommuner behöver anmäla/söka dispens
hur de hanterar bevattning med mera
3) bevattningsförbud då det verkligen är förbud för alla .
I samband med denna strategi ser vi också att de insatser vi gör ger resultat. Vi får mer kontroll över vårt
ledningsnät och speciellt över dess uppdaterade kartverk i våra system . Detta är givetvis en process som
kommer ta många år, men för oss i verksamheten märks utvecklingen varje vecka.
vecka.
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Ett exempel är att vi tydligt har sett hur vår strategi och vårt läcksökningsarbete i Vingåker har gjort nytta.
Vi har lyckats vända trenden med alldeles för hög förbrukning av dricksvatten till en lagom nivå. Vi
hoppas att våra insatser i år också kommer att ge effekt i Katrineholm, där det går åt mycket vatten inom
just tätorten. Gällande Flen så är förbrukningen jämn .
Passera vår arbetsplats med försiktighet
I vårt dagliga arbete, året om, och dygnet runt, är arbetsmiljön viktig, både för oss som arbetar på platsen
men också för dem som behöver passera, med bil, cykel eller som gångtrafikanter. Oavsett om det
handlar om ett ledningsbyte mitt i gatan eller att det ska åtgärdas ett stopp i en pumpstation så ska det
alltid kunna utföras på ett säkert sätt.
Vi har under året ytterligare utvecklat ett tydligt och bra samarbete med kommunerna, där grävning
behöver ske och/eller där trafik påverkas. Innan ett arbete startar tar vi gemensamt fram en plan för
avstängning och skyltning. Ibland krävs det att en busshållplats flyttas, att biltrafiken leds om eller att
gående får välja en annan gångväg. Aven en tydlig tidsplan och arbetsuppdelning behöver upprättas, där
exempelvis kommunen står för återställning i form av asfaltering. Allt detta planeras noga och med
säkerhet i fokus.
I ett led att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på vägen så togs ett nytt koncept för våra fordon fram,
där vikten av att se och synas i trafiken är det viktigaste. Därför kommer bilarna under kommande år att
förses med reflekterande mönster, blinkande orangea lampor runtom , starka strålkastare för att se arbetet
man ska utföra samt en takskylt för att uppmärksamma , på långt håll, att vi står där vi gör och att övrig
trafik ska passera med försiktighet.
Under året som gått har vi spridit budskap i sociala med ier kring att passera med försiktighet för både vår
och förbipasserandes säkerhet.
Gäller det ett arbete i till exempel en pumpstation så är arbetsmiljö i form av lyftanordningar, galler i
golven samt hakar och linor för att inte kunna ramla ner ett måste i vår arbetsmiljö. Aven buller,
brandsäkerhet och hantering av kemikalier är viktiga att hantera. Vi arbetar ständigt med att se över
rutiner gällande vår arbetsmiljö.
Viktigt att kunna släcka bränder
Vi står inför stora utmaningar när det kommer till kvaliten och driftsäkerheten på brandposterna i våra
kommuner. Därför startade vi våren 2020 ett projekt tillsammans med Katrineholms och Vingåkers
kommun samt Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Målet med projektet är att ha ett fungerande
brandpostnät, som finns redo att användas när det behövs. Det skulle vara förödande om
Räddningstjänsten åker ut på en brand och brandposten inte fungerar.
Under projektet, där vi själva genomförde själva inventeringen med hjälp aven extra resurs, har alla
brandposter kontrollerats. Statusen på varje enskild brandpost uppdaterades i både vårt och VSR:s
kartsystem. I Katrineholm har vi inventerat 730 brandposter och i Vingåker 104. I mars 2022 kommer vi
på Sörmland Vatten tillsammans med kommu nerna och VSR arbeta med att se över både kostnader och
resurser för att uppnå ett fullt fungerande och tillfredsställande brandpostnät för Räddningstjänsten.
En löpande ronderingsplan för brandposterna kommer tas fram för att upprätthålla skicket på dessa. Hur
den kommande 10 års-planen ska se ut är en fråga som vi lämnar till nästa år.
Mängder av regn kan skapa stora problem
2021 var ett år där vi fick större erfarenhet kring de förväntat ökande antal översvämningar och dess
konsekvenser. I slutet av maj kom det stora mängder nederbörd över våra kommuner, men framförallt
över Vingåker vilket resulterade i att nästan hela Vingåkersån svämmade över. Vi startade direkt efter det
första larmsamtalet och indikationen på översvämning upp vår krisledningsgrupp, och var tidigt ute på
flera platser tillsammans med Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Vi kunde direkt lägga fokus på
Högsjö och centrala Vingåker, men
även i Björkvik och Julita hade vi stora problem med bland annat källaröversvämningar.
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När de mest akuta kriserna hade lagt sig påbörjade vi arbetet med att kartlägga problem i
dagvatten ledningar i våra kommuner. Det ledde fram till att vi spolade och filmade några av de största
ledningarna för att förebygga översvämningar samt få kontroll över ledningsnätet. Vi har även förlagt
bräddningar på vissa platser i ledningsnätet för att förhindra översvämning.
Under året hade vi ett fortsatt mycket gott samarbete med Vingåkers kommun för att identifiera
riskområden och försöka undvika större skador till nästa skyfall. Vi har även gjort insatser i Högsjö, Äs,
och Björkvik efter det kraftiga regnet. Vi kan stolt säga att vi gjort många insatser under året för att få
kontroll på dagvattennätet.
centralorten . En skyfallskartering
I Katrineholm har det tagits beslut om att ta fram en skyfallskartering för centralorten.
simulerar regnintensiteten, för 10- och 100-års regn,
regn , och vi får en bild av hur ledningsnätet påverkas och
var det finns risk för översvämningar. Arbetet med att ta fram skyfallskarteringen kommer att ledas av
Sörmland Vatten och beräknas starta under 2022 .
Under 2021 har vi börjat bygga upp mer och mer kunskap och erfarenhet i att utföra mindre beräkningar
själva vilket ger en kortare ledtid när det gäller att få fram svar kring kapacitet vid skyfall i våra tre
kommuner.
Värden och tillstånd
Under året har vi lagt mycket fokus och kraft på att förnya de tillstånd som krävs för att bedriva vår
verksamhet samt alla rikt- och gränsvärden som ska infrias,
infrias, speciellt i våra reningsverk. Vi har bland
annat sett över våra arbetssätt för att ha bättre kontroll på gräns- och riktvärden för verken men även
hittat styrkan i att kunna hantera höga värden på ett bättre sätt. Detta har resulterat i bra värden, med
marginal, samt en optimerad driftorganisation vilket vi är stolta över. Vi har också arbetat med tillstånd för
en ny rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk. Där planerar vi att påbörja arbetet under 2022.
Gällande vattenproduktionen så har den varit stabil,
stabil, vi har lyckats hålla en jämnare produktion även
under sommarperioden då det går åt mycket vatten.
vatten . Vi har även här en optimerad organisation och vi har
en bra och driftsäker leveransförmåga.
leveransförmåga.
Vi har sett över säkerheten och genomfört ett antal åtgärder. Som exempel har nya staket och
skyddsobjektsskyltar monterats.
monterats. Förstärkning av dörrar samt åtkomstbegränsningar för externa personer
har genomförts på vissa anläggningar.
Ett ytterligare fokusområde som arbetats med under året är utredning gällande vattenskyddsområden,
vilket vi räknar med att gå i mål med under 2022 . Bland annat ses Österåkers vattenverk över för att se
om dess vattenuttag måste skyddas/säkras genom att ett vattenskyddsområde med föreskrifter inrättas
samt att vattenuttaget säkras genom en vattendom.
Även för råvattenintaget i Viren behöver ett vattenskyddsområde fastställas. Material togs fram i samband
med den nya vattenförsörjningen för Katrineholms kommun vilken i nuläget även försörjer delar av Flens
och Vingåkers kommun.
För att säkerställa framtida vattenförsörjning och vattenrening har vi fattat ett strategiskt beslut att
kartlägga kapaciteten på samtliga vatten- och reningsverk . Det betyder att vi utifrån kommunernas VAplaner kommer att lägga upp en plan över vilka områden som inom 10 till 50 år kan tänkas komma att
kopplas in på dessa verk.
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Väsentliga händelser i Vingåker
Renhållning
Atervinningscentral i Vingåker
Byggnationen av den nya återvinningscentraten har pågått under året. Anläggningens konstruktion
optim erar markanvändningen och ger oss värdefulla ytor som är skyddade under rampen. Den nya
återvinningscentralen kommer att ge en standardhöjning fö r invånarna i kommunen samt för våra
medarbetare. Anläggningen planeras kunna tas i drift under första kvartalet 2022.
Anläggningen har slutbesiktigats där det framkommit synpunkter på vissa installationer varför den ännu
inte får tas i bruk. Den allvarligaste synpunkten är att konstruktionen av betong inte uppfyller den klass
som är föreskriven i rambeskrivningen i avtalet.
Vi väntar på att entreprenören löser ett antal små besiktningspunkter och att vi kan komma överens om
hur de lite större punkterna ska lösas. Båda parter har anlitat ju rister för att bevaka sina intressen .
Egenkontrollprogram
Sörmland Vatten har under året arbetat fram ett egenkontrollprogram som beskriver hur vi kommer att
arbeta vid vår nya anläggning för att uppfylla tillståndsvillkoren för återvinningscentralen Vik.
Egenkontrollprogrammet är ett krav från Länsstyrelsen.
Mottagning av el avfall
Mottagningen avelavfall från verksamheter, på återvinningscentralen Vik, komplicerades när den nya
rapporteringsskyldigheten till Naturvårdsverket trädde i kraft i november 2020. Efter att El-Kretsen
utvecklade en applikation som är enkel att använda för personal på återvinningscentralen, kunde vi i
februari 2021 återuppta mottagningen avelavfall från verksamheter med avlämnarintyg.

VA
Arbetet löper på i Alsäter
Enligt antagen VA-plan för Vingåkers kommun ska Alsäter fritidsområde (ca 100 fastigheter) anslutas till
allmänna vattentjänster. Under 2021 har arbetet med att förlägga allmänt VA inne i verksamhetsområdet
avslutats. Samtliga ledningar som är förlagda är provtryckta i sin helhet i området. Tidsplanen för
kommande arbeten löper på en ligt plan.
Projektet beräknas att vara färdigställt så att systemet kan tas i bruk sommaren 2022.
Lyttersta vattentäkt
Råvattenintaget är färdigbyggt , och med hjälp aven konsult påbörjade vi under 2021 arbetet med att
revidera befintligt vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta . Dricksvatten är vårt
viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten. Befintligt
vattenskyddsområde beslutades 1973 och mycket har hänt sedan dess och lagstiftning har förändrats.
Ett förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter togs därför fram och lämnades under hösten
2021 ut som information via digitala möten med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vi
lämnar sen underlaget till Länsstyrelsen som beslutar om nytt vattenskyddsområde. Förslaget till nytt
vattenskyddsområde kommer att innefatta sjön Tisnaren och beslut väntas under 2022.
Våra diskussioner med Finspång om att förse intilliggande områden med renvatten och
spillvattenavledning har fortsatt där ett konkret avtalsförslag har arbetats fram. Finspångs kommun har
fattat beslut om alt områdena Sunda och Högsätter ska byggas ut med allmänt VA.
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Läcksökning som gett resultat
Vi har startat upp en läcksökningsgrupp med ett antal roller i organisationen för att försöka komma tillrätta
med den höga förbrukning av vatten som uppstått i vissa områden. Vår misstanke var att det är en eller
flera läckor i ledningsnätet,
ledningsnätet, vilket besannades ganska snart.
och nyttjande av vår egen kompetens lyckades vi
Genom ett bra samarbete mellan våra olika avdelningar och
identifiera två läckor som inte hade upptäckts tidigare. Dessa kunde åtgärdas och förbrukningen
förb ru kningen i det
läcksökningsgruppen,
fältstudier
området sjönk. Vi kommer fortsätta att arbeta med läcksökningsg
ruppen , genomföra fältstu
dier och skapa
olika scenarion som kan uppstå för att skaffa oss ännu mer kunskap.
Österåkers vattentäkt
Vi har erhållit bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten för att söka en vattendom och på det sättet
Österåker.
förbättra och säkerställa vattenhushållningen och dricksvattenförsörjningen för området Österåker.
Nya verksamhetsområden
Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde gällande allmänt VA för
fastigheterna i och omkring Kjesätter samt också om ett utvidgat verksamhetsområde för det nordöstra
industriområdet beläget vid infarten till Katrineholm.
Kommunen har förelagts av länsstyrelsen att bygga ut allmänt VA för den samlade bebyggelsen Ättersta.
Allmänt VA ska vara installerat senast 2024-12-31. Vi har varit behjälpliga med att upprätta ett underlag
som kommunfullmäktige kan fatta beslut efter samt att vi också har börjat arbeta med hur installationerna
ska lösas.

Framtidsutsikter

o

rga nisationsförändri ng
Organisationsförändring
Under nästkommande år ser vi med tillförsikt fram emot att ta emot vår nya vd med öppna armar. Detta
kommer att vara en milstolpe i bolagets historia eftersom vår avgående VD varit med ända från bolagets
start.
Nya arbetssätt och verktyg
Ett nytt arbetssätt vid nyanslutn
nyanslutning
ing av större områden till VA-nätet är att vi använder ett digitalt
bokningsverktyg, boka.se. Kunden kan genom verktyget boka en tidpunkt för ett besök där vi kan gå
igenom vissa delar ianslutningsprocessen.
Ett annat dig
digitalt
italt verktyg som vi kommer att utveckla och använda oss mer av vid olika tillfällen är vår
SMS-tjänst där vi kan informe
informera
ra om såväl driftsstörningar och aviseringar för renhål
renhållningstjänster
lningstjänster som ska
utföras. Att kunden ska känna sig trygg i sin kontakt med oss är viktigt både här och nu och i framtiden.
Arbeta hos oss - mer än bara lön
Det är många som söker arbete hos oss, både när vi annonserar ut lediga tjänster,
tj änster, men också inskickade
spontanansökningar. Anledningen till att vi är en attraktiv arbetsgivare är att vi bryr oss om individen, inte
bara det arbete du som anställd utför hos oss.
Vi har en aktiv skyddskommitte som lägger stort fokus på psykosocial arbetsmiljö och välmående. Vi
kunnig
kommer fortsatt arbeta med att attrahera
attrahera,, både befintlig
befin tlig personal,
personal , såväl som att få in kunn
ig personal vid
kommande rekryteringar. Detta kommer vi att lösa genom att fortsatt erbjuda friskvård, träning på
arbetstid
utveckling , pensionsrådgivning,
pensions rådgivning, för att bara nämna några
arbetstid,, familjeaktiviteter,
fam iljeaktiviteter, förmåner, personlig utveckling,
saker.
Vi är en lyhörd arbetsgivare som låter alla inom bolaget komma till tals, vi lyssnar på alla och värdesätter
vå
vårr gemensamt satta värdegrund. Vi har inarbetade koncept fö
förr hur vi utvecklar medarbetare och chefer,
chefer,
tillsammans i dialog på ett modernt sätt, vilka vi hela tiden strävar efter att utveckla efter medarbetarens
behov.
behov.
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Renhållning
Regler om producentansvar för förpackningar ses över
Frågan om kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll har utretts flera gånger.
Miljödepartementet tillsatte i början av 2021 en utredning, med uppdrag att lämna förslag om ett
kommunalt insamlingsansvar eller ett fortsatt producentansvar för insamling. Syftet är att skapa goda
förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU :s förpackningsdirektiv. I slutet av 2021 presenterade
utredningen ett förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas och genomföras. Förslaget
är på remiss till 7 februari 2022 och regeringsbeslut väntas sommaren 2022.
•

Förpackningar av papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in
fastighetsnära. Övriga förpackningsslag - till exempel trä, keramik och textil - samt skrymmande
förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.

•

Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushåll och
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll.

•

Kommunerna ska även, enligt huvudregeln , samla in utsorterat förpackningsavfall på särskilt
iordningsställda platser för allmänheten där det uppkommer mycket förpackningsavfall.

•

Producenterna ska finansiera insamlingen och behandlingen samt täcka kommunernas
kostn ader för omlastning och information till hushållen .
Insamlat förpackningsavfall ska överlämnas till producenterna.
Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstationer och ha rutiner för att beräkna och
kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas till respektive producentansvarsorganisation .

•
•

•

Om det inte finns någon godkänd producentorganisation ska kommunen se till att det
förpackningsavfall som faller under kommunens insamlingsansvar behandlas.

Infasning i det nya systemet föreslås ske i tre etapper 2024-2026.

Öka utsorteringen
Det är av största vikt för både ekonomi och miljö att öka utsortering av fraktioner som bör återvinnas eller
återbrukas, för att minska mängden avfall som behandlas genom förbränning . Vid förbränning av avfall
påförs förbränningsskatt om 125 krlton för 2022. Dessutom påförs kostnader för C02-utsläpp genom
utsläppshandelns föreskrifter. Dessa två kostnadsparametrar förväntas stiga i framtiden till följd av
strängare klimatåtgärder. Idag ligger förbränningspriserna för avfall på uppåt 800 krlton och inom några
år kan vi förvänta oss ett pris som överstiger 1 000 kr/ton.

Självinpasseringssystem
Sörmlan d Vattens ambition är att på sikt satsa på ökad kundnöjdhet genom ökad tillgänglighet till
återvinningscentralerna i Flen, Katrineholm och Vingåker genom att erbjuda möjligheten till
självinpasseringssystem.

Stora förändringar inom avfallslagstiftningen kräver ny kunskap
Nya lagkrav och förändrade ansvarsområden påverkar vår verksamhet och ändrar förutsättningarna nu
och framåt. Att omvärldsbevaka och inhämta ny kunskap är alltid viktigt men extra nödvändigt vid stora
förändringar. Antalet digitala seminarier, temadagar samt utbildningar ökar likaså behovet av att övervaka
det mest betydande.

'1
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VA
Utmaningar med utbygg nationer
Inom de närmaste åren kommer LTA-anläggningarna
LTA-anläggningarna att
aU nästintill fördubblas i vårt ledningsnät, då
flertalet
omvandlingsområden
flertal
et omva
ndlingsområden etableras. En LTA-anläggning
TA-an läggning är en pumpstation för spillvatten
spillvaUen (bad-, disk-,
tvätttväU- och toaleUvaUen).
toalettvatten). En bokningstjänst (boka.se) och en tyd lig arbetsfördelning hos oss gynnar
dialogen med fastighetsägarna då det blir tydligare vad som gäller kring anslutning till allmänt VA samt
skapar renodlade kontaktvägar till oss.
Vi har också påbörjat och kommer fortsäUa
fortsätta att
aU utveckla ett
eU nära samarbete med entreprenörer som
aU säkerställa att
aU det blir rätt
räU från början samt för att
aU minimera fel och
installerar LTA-anläggningar för att
brister som sedan kommer behöva åtgä
åtgärdas
rdas i driften hos oss. Vi behöver också vara tydliga med kundens
ansvar kring att
aU ta hand om anläggningen för att
aU den ska fungera korrekt och hålla längre. Vår ambition
och vårt mål är att,
aU, vid problem, ku
nna hjälpa kunden så snabbt som möjligt och vår förhoppning inför
kunna
framtiden är också att
aU tekniken ska hjälpa oss ännu mer här. En LTA-anläggning som kopplas upp digitalt
och direkt kan signalera eventuella
eventu ella brister eller behov av åtgärder skulle innebära att
aU vi redan innan vi
åker ut vet vad som ska göras.
lle skapa en ännu mer effektiv organisation och högre service för
göras. DeUa
Detta sku
skulle
kunden
kunden..
I framtiden kommer utbygg
utbyggnationerna
nationerna att
aU kräva en hel del resurser vilket gör att
aU vi behöver stärka vår
aU allt vi gör och har påbörjat under 2021 kommer vi ha med oss in
organisation . Vi ska dock inte glömma att
bättre på!
i framtiden,
framtid en, utveckla och bli bäUre
Stora Toltorp/Bränntorp
Fastighetsägare i Stora Toltorp har under många år ansökt om möjlighet att
aU ansluta till det allmänna VAnätet. De har nu fåU
fått positivt besked. Samordning med anslutning till Bränntorp i Finspångs kommun ska
utföras då Finspång har kommit långt i sina planer för utbyggnad av VA i området och varit i kontakt med
oss om behovet att
aU få ansluta till vårt ledningsnät.
Projektbeställning och
överföringsledning
och projektering
projekterin g av över
föringsledning startades upp under slutet av 2021.
Läcksökning i ledningsnätet framöver
Vi kommer aU
att fortsäUa
fortsätta med kontinuerliga möten i vår nya sammansaUa
sammansatta läcksökn
läcksökningsgrupp
ingsgrupp för att
aU spåra
läckor och omätt
omäU vatten
vaUen i våra tre kommuner. Vi kommer att
aU vidareutveckla en vattenmodell
vaUenmodell med mål att
aU
vattnet går i ledningsnätet och vad som händer när vi stänger vissa ventiler.
se hur vaUnet
ventiler. Allt för att
aU lättare
läUare
spåra läckor i områden, där vatten
vaUen inte tränger upp ur marken .
I framtiden kommer vi titta
tiU a mer på att
aU digitalisera läcksökningen
läcksökningen,, bland annat med hjälp av flödesmätare.
Vingåker finns redan ett
eU antal flödesmätare installerade och vi ser idag hur mycket dessa hjälper oss i vår
läcksökn ing . Vårt mål som vi hela tiden strävar efter är att
aU framtidssäkra
framtidssäk ra vattenleveransen.
vaUenleveransen.
läcksökning
Digitala vattenmätare
I framtiden ser vi att
aU digitala vaUenmätare
vattenmätare kommer bli allt vanligare i våra tre kommuner. Under året har vi
dock tagit beslut på att
aU installera digitala vattenmätare
vaUenmätare i två områden.
områden. Dels i samband med övertagandet
av Orrhammar i Flens kommun
kommun,, men även i Alsäter i Vingåkers kommun .
Vi för en dialog med flera leverantörer för att
aU jämföra olika säU
aU sända informationen på.
sätt att
på . Digitala
vaUenmätare utvecklas ständigt och det finns
finn s bland annat vattenmätare med inbyggd
vattenmätare
in byggd funktion att "lyssna"
efter vatten läckor. De mätarna är dock lite dyrare men vi undersöker möjligheten att testa den funktionen
funktionen i
ett av dessa områden för att se hur det fungerar i praktiken. Beslut kring vilka mätare som kommer att
köpas in förväntas tas under 2022 .
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Ekonomi
Resultat och ställning
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,3 miljoner kronor. Beaktat att VA-relaterade
avsättningar och återföringar gjorts som minskat omsättningen med 1,5 miljoner kronor är det
underliggande resultatet 1,8 miljoner kronor uppdelat på affärsområde VA + 1,5 miljoner kronor,
affärsområde renhållning + 0,3 miljoner kronor.
Vid årets utgång har medel avsatts till fond för framtida investeringar i vattenverket i Vingåker i enlighet
med Lag om allmänna vattentjänster (2006:4 12). Beloppet som satts av uppgår till 4,1 miljoner kronor.
Investeringarna syftar till att upprusta befintligt vattenverk.
Investeringarna 2021 uppgår till 28,3 mkr varav de största projekten är utbyggnad av allmänt VA i Alsäter
och nybyggnationen av AVC:n.
Som följd av investeringarna har upplåningen ökats med 14 miljoner kronor under året.
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Information om verksamheten
Bolagel ha r sitt säte i Vingåker.
Ägarförhållanden
Bolaget ägs av Vingåkers Kommun , org .nr 212000-0308.
Flerårsöversikt (tkr)
Neltoomsältning
Resultat efter fin ansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
40780
326
5
177 827
3

2020
39369
431
6
161 969
3

2019
37325
418
5
150333
3

2018
34560
-77
4
124744
4

För definitioner av nyckeltal , se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kap ital (Tkr)

Belo~~

vid årets ingång
Betopp vid årets utgång

Aktiekapital
1000
1 000

Balanserat

Arets

resultat

resultat

3000
3000

O
O

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskolt uppgår per balansdagen till 3 000 tkr (3 000 tkr).
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår alt till förfogande stående vinstmedel (kronor):
3000000

balanserad vinst
disponeras så alt
i ny räkning överföres

3000000
3000000
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Resultaträkning

Not

Tkr

1

Net!oomsät!ning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga extern a kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3

Rörels eresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
B o k s luts dis~os iti one r

4

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

40780
199
40979

39369
212
39581

-31 925
-294
-124
-6472
-38 815
2164

-30867
-415
-99
-5975
-37356
2225

-1 838
326

-1 794
431

-326

-431

Resultat före skatt

O

O

Skatter
Skat! ~å årets resultat
Arets resu ltat

O
O

O
O
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Not

Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

5
6
7

10 645
129005
2837

11 701
125956
3089

8

27865
170352

7742
148488

500

500

2000
2500
172852

2000
2500
150988

2860
429
156
3445

2378
1625
253
4256

1530
4975

6725
10981

177827

161 969

Tkr

TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresse företag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

9, 10
11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordring ar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och

u~ ~ lu ~ na

intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningst illgångar

12

SUMMA TILLGANGAR
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Not

Balansräkning

2021 -12-31

2020-12-31

1000
1000

1 000
1000

3000
O
3000
4000

3000
O
3000
4 000

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet egel kapital
Ak tieka~ ita l

Fritt egel kapital
Balanserad vinst eller fö rlu st
Arets resul tat
Summ a eget kapita l
Obeskattade reserver

13

2057

1 732

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skuld er

14
15

145700
18 154
163854

131 700
12680
144380

6

3

6893
440
577
7916

8339
2955
560
11 857

177 827

161 969

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Övriga skulder
U ~~ l u~ n a kostnader och förutbetalda intäkter
Summ a kortfristiga skulder

15

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

'I .
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna
upplysningar
Allm
änna upplys
ningar
en lighet med årsredovisn
ingslagen och BFNAR
BFN AR 2012:1
Arsredovisningen är upprättad i enlighet
årsredovisningslagen
2012: 1 Arsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter
Inläkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisningsprinciper
Redovi s ningsprin c iper för ens
enskilda
k ilda balansposter
Anläggningstillg ånga r
Anläggningstillgångar
anläggn ingstillgångar redovisas till
til l anskaffningsvärde minskat med
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
ackumulerade avskrivningar enligt
en ligt plan och eventuella nedsk
nedskrivningar.
rivningar.
VA-verksamheten
Materiella an läggningstillgångar inom den del
del av VA-verksamheten som lyder under lagen av allmän
allmänna
na
vattentjänster nedskrivningsprövas inte. Eventuella underskott
un derskott inom
in om VA-verksamheten
VA -verksamheten har vahuvudmän
nen rätt
huvudmännen
rä tt att få täckning fö
förr av va-kollektivet samtidigt som överskott inte är möjliga eftersom
verksamheten ska tillämpa självkostnadsprincipen.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyltjandeperioden med hänsyn till väsen
väsentligt
tligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
tillämpas :
Ma/eriella anläggnings/illgångar
Byggnader
Markanläggningar
andra
Maskiner och and
ra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4%
4-10%
2-15%

6-20%

Komponen/indelning
Komponenlindelning
Materiel la anläggningstillgångar har de
Materiella
delats
lats upp på komponenter när komponenterna är betydande och
när komponentern
komponenternaa har väsentligt olika nyltja
nyltjandeperioder.
ndeperi oder. När en komponent i en
en anläggningstillgång
an lägg ningsti llgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del
del av den gamla komponenten
komponenten och den
de n nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter
Utgi fter för löpande reparationer och
och underhåll
underh åll redovisas som kostnader.
kostn ade r.

Låneutgifter
L å neutgifte r
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resu
resultaträkningen
ltaträkningen i den period
de uppstår.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet . Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värden edgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
Inkomstskatter
Aktuell skall
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Övriga skulder
Skulder för överuttag från va-verksamheten. Bolagets verksamhet inom va-verksamheten lyder under
lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprinciper vilket
innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om
kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag".
Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida
nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade
ackumulerade skulden för övrigt överuttag är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet.
Ackumulerade övriga överuttag redovisas som en övrig kortfristig skuld.
Anläggningsavgifter
Fakturerade anläggningsavgifter avser att täcka utgifter för investeringar och periodiseras och
intäktsförs succesivt i takt med alt investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivs).
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Ersättni
ngar till anställda
Ersättningar
anställda.
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner,
löner, betald semester, betald frånvaro,
frånvaro, bonus och
ersättn ing efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
ersättning
förpliktelse
tidigare
skuld då det finns en legal eller informell förpliktel
se att betala ut en ersättning till följd aven tidig
are
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Nyckeltalsdefin itioner
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Nettoomsä ttning
Rörelsens huvud
huvudintäkter,
intäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat
efterr fin
finansiella
Resu
ltat efte
ansiella poster
Resultat
finans iella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Re
sultat efter finansiella
Rörelsemarg
Rörelsemargin
al (%)
inal
procentt av omsättningen .
Rörelseresultat i procen
Balansomslutn
ing
Balansomslutning
tillgångar.
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
förr uppskj
uppskjuten
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fö
uten skatt) i procent av
balansomslutning
bala nsomslutning .
Uppskattningar
Uppskattni
ngar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och till
ämpning av redovisningsprinciper,
re dovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
tillämpning
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
bedömningar,
görs.
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal
an tal andra
faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga.
rimliga. Resultatet av dessa används för att
faktorer,
framgårr tydligt från
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgå
från andra
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.
regelbu ndet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
räkenskapså r.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2021
Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållnin

Rörelseresultat per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållnin

2020

26252
14528
40780

26029
13340
39369

1496
668
2164

1 481
744
2225

2021

2020

Not 3 Medelantalet anställda

o

Medelantalet anställda

o

Not 4 Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar

2021

2020

-326
-326

-431
-431

2021-12-31

2020-12-31

260 13
26013

26013
26013

-14312
-1 056
-15 368

-13256
-1 056
-14312

10645

11 701

Not 5 Byggnader och mark

In ående anskaffnin svärd en
Utg ående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumu lerade avskrivningar
Utg ående redovisat värde

Taxeringsvärde saknas eftersom det taxeringsmässigt är att hänföra till specialfastigheter.

I ~I
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021 -12-31

2020-12-31

Ingående anskaffning svärd en
Inköp
Utgåe nde ackumulerad e anskaffningsvärden

170 196
8092
178288

133260
36936
170196

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utg ående ackumulerade avskrivning ar

-44 240
-5043
-49283

-39 712
-4528
-44 240

Utgående redovisat värde

129005

125 956

2021-12-31

2020-1 2-31

6097
121
6218

6 035
62
6097

-3008
-373
-3381

-26 17
-391
-3008

2837

3 089

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

Ingåe nde anskaffningsvärden
Inköp
Utgåend e ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgåend e ackumulerade avskrivningar
Utg ående red ovisat värd e

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2021 -12-31
2020-12-31
Vid årets börj an
Arets nedlagda kostnader
Färdigställda projekt

7742
20 123
O
27 865
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13583
4313
-10 154
7742
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Not 9 A nde lar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Utgående redovisat värde

500

500

Not 10 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
KapitalRösträttsAntai
Namn
andel
andel
andelar
Sörmland Vatten och Avfall AB
33%
33%
5000

Sörmland Vatten och Avfall AB

Org.nr
556742-9302

Säte
Katrineholm

Eget kapita l
3058

Not 11 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31

Bokfört
värde
500
500
Resultat
213

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumu lerade anskaffningsvärden

2000
2000

2000
2000

Utgående redovisat värde

2000

2000

2021-12-31

2020-12-31

Not 12 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2000
O

2000
O

Not 13 Obeskattade reserve r

Ackumulerade överavskrivningar
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2021-12-31

2020-12-31

2057
2057

1732
1 732
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Not 14 Skulder till kreditinstitut
2021 -12-31

2020-12-31

56000
56000

61 000
61 000

89700
89700

70700
70700

o
o

o
o

Förfa ller inom 1 år
Skulder till kreditinstitu t

Förfa ller senare än 1 och t idigare än 5 år efter
balansdagen
Sku lder till kreditinstitut

Förfa ller senare än 5 år efter balansdagen
Skuld er till kreditinstitut

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möj ligheter vid föränd ringar av marknadsräntorna. För att
hantera dessa riske r/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. rän teswapar. På detta sätt
kan räntebindningen och kapitalbindn ingen hanteras med fu ll flexibilitet. Förutsättningar skapas för att,
när som helst, förändra räntebindn ingstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer
och ram ar för ri skh anterin gen är fastlagda i en av styrelsen beslutad fin anspolicy.
Per bokslutsdagen finn s derivatavtal som totalt uppgår till 93 MSEK (93). Den genomsnittliga
räntebindn ingstiden för den totala sku ldportföljen uppgå r till 2,77 år (3,81) och den genomsnittliga
effektiva räntan uppgår till 0,88% (0,96) . Markn adsvärdet på derivatavtalen uppgår till -1 ,1 MSEK (-4, 0).
Markn adsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avs lutar avtalen i förtid .
Analogt skulle motsva ran de marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättn ing) uppstå om man istället valt att
använda långa räntebin dningar på de enskilda lånen . Om respektive rä nteswapavtal kvarstår t. o.m. sitt
slutförfallodatum så kommer undervärdeUövervärdet alt löpande elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl. a. innebärande att värd eförändringar i
derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen . Det skall finn as en ekonomisk relation mellan
säkringsinstrum entet och den säkrade posten . Säkringsförhållandet skall vara effekti vt och dokumenteras
när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för fi nansiell
rapportering.

Not 15 Skulder som avser f lera poster
Företa gets anlägg ningsavgifter och investering sfond om 18 583 tkr (13 072 tkr) redovisas under fö ljande
poster i ba lansräkningen.
L ångfristig a sku lder
Skuld till VA-kollektivet (investeringsfond enligt VA lagen))
Skuld an läggningsavg ifter

Kortfristiga sku lder
Skuld till VA-kollektivet (investeringsfond enligt VA lagen))
Sku ld anläggningsavgifte r
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2021 -12-31

2020-12-31

4098
14056
18154

12680
12680

o
429
429

o

o
392
392
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Not 16 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliklelse r.
Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-1g pandemin har drabbat oss alla på elt eller annat sätl. För bolagels del så har vi trols delta
kunnat klara verksamheten och dess ekonomi på elt bra sält. Styrelsen bedömer alt vi även
fortsältningsvis kan hantera delta så verksamheten fortlöper på elt bra sätl.

Vingåker den 23 februari 2022

Olle Olsson

yll/l.1 1~

Mal: K'!~n

Anna Ateg

~~~:; 67
Verkstä llande direktör

Vår revisionsberältelse har lämnats

l/3 - J.O~!2

Ernsl & Young AB

tUteL

Mikael Berlin
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Vingåkers Vatten och Avfall AB
Org nr 556766-0302

Jag har granskat Vingåkers Vatten och Avfall Aktiebolags verksamhet för år 2021.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har upprättats.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig.
Vingåker den dag som framgår av min elektroniska signatur

Sören Eriksson
Lekmannarevisor

 Signerat

2022-03-16 15:54:01 UTC
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Oneflow ID 2803567

Sida 1 / 2

Deltagare
SÖREN ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-16 15:54:01 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sören Eriksson

Datum

Sören Eriksson
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2022-03-16 15:54:01 UTC
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vingåker Vatten och Avfall AB. org.nr 556766-0302

Rapport om årsredovisningen

Som del aven revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revis ionen, Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vingåker
Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2021-01-01- 202112-31.

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, va re sig dessa beror pä oegentl igheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån de ssa risker och inhämtar
revisions bevis som är tillräckliga och ändamålsen liga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentl ig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror pä
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
informa ti on eller äsidosättande av intern kontroll.

•

Vi har utfört revisionen enligt Interna ti onal Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige, Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsni ttet Revisorns
ansvar, Vi är oberoende i förhållande till Vingåker Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetis ka ansvar enligt dessa krav.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstä ndigheterna, men inte för att uttala oss om effektivitelen i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar,

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräCkliga och
ändamå lsenl iga som grund för våra uttalanden.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhe tsfak tor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten, Om vi drar slut satsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen, Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen, Dock kan framtida händelser ell er
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fort sätta
verksamheten,

•

utvärderar vi den övergripa nde presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sä tt som
ger en rättvisande bild.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Vingåker Vatten och Avfall ABs
finansiella stä llning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen,
Förvaltningsberättelsen är förenlig med ärs redovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grun d rör uttalanden

Styrelsens och verlrställancle clIreMörens ans var
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisni ng sla gen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo'
visning som inte inn ehå ll er några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen OCh
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser. när så är
tillämpligt. om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verks tällande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har nä got
realistiskt alternativ till alt göra nägot av delta .

n evlsorn s

~lnS VDr

vära

mät är att uppnä en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte inne häller nägra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehäller
våra uttalanden, Rimlig s~kerhet är en hög grad av säkerhet.
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns, Felaktigheter kan
uppstä på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentriga om de enskilt eller tillsammans rimli gen kan förvClntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen,

A 1Il~lIlber hl,n 01 ElliS! 8. YOUIl9 G!oballimilNl
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Vi mäste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Building a better
world

wor l~ i ng

Rapport om andra (trav en ligt (agar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vingåker Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret
2021·01·01 · 2021-12·31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi till styrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och bevi ljar styrelsens ledamöter oc h verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar en li gt denna besk ri vs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhå llande till Vingåker Vatten oc h
Avfa ll AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vår t yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen . Granskningen av
förvaltningen och förSlaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom mande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgång spunkt i
ri sk och väsen tligh et. Det innebär att vi foku serar gran skningen på sådana åtgä rder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksa mheten och där avs teg och övert rädelser
skulle ha särski ld betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom oc h prövar fattade beslut, beslut sunderlag, vid tagna
åtgärder och andra förhållanden som är releva nta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som und erla g för vår t uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolag ets
vinst eller förlu st har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Katrineholm den

Z/g-.20,n.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är ti llräck liga oc h
ändamå lsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande dlre/rförens ansvar
Det är styrelsen so m har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsoJideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Mikael Berlin
Auktoriserad revisor

Styrelsen an svarar för bolagets organisation och förvaltning en
av bolagets angelägenheter. Detta Innefa ttar bland annat att
fortlöpande bedöma bolaget s ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sä tt . Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fuUgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltn ingen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbev is
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgä rd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersä ttningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något anna t sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslage t till disposition er
av bolagets vinst eller för lust. och därmed vår t uttalande om
detta. är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är fören ligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men ing en garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed l Sverige
alltid kommer aU upptäCka åtgä rder eller försummel ser som
kan föran leda ersättningss kyldighet mot bolaget, ell er att ett
förSlag till dispositioner av bola get s vinst eller förlust inte är
fören ligt med akti ebolag slagen.
2 (2)
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Protokoll fört vid årsstämma i Vingåker Vatten och Avfall AB, 556766-0302 den 29 mars
2022 i Katrineholm. Plats: Styrelserummet

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande vid årsstämman utses Monica Granström och till sekreterare Stefan Carpman.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande företeckning över närvarande och deras antal röster upprättas:
Namn

Antal aktier

Antal röster

1000

1000

Vingåkers kommun
genom röstombud Caisa Sävheden-Larsson

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

§3 Val aven eller två justerare
Till att justera protokollet väljs Cajsa Sävheden-Larsson.

§4 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna revisorernas
granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport är utskickad med
kallelsen.

632

§7 Beslut om
(a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
(b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och
(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen, att disponera bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt att bifalla ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

§8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
Stämman beslutar att Vingåkers kommuns fastställda arvodesbestämmelser ska gälla för styrelse och
lekmanna revisorerna. För revisorernas arbete beslutas att debitering sker enligt räkning.

§9 Val av revisor och revisorssuppleanter.

Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young med Mikael Berlin som huvudansvarig.

§10 Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§11 Avslutning

Ordförande förklarar stämman som avslutad.

Katrineholm 2022-03-29

Stefan Carpman

Justeras
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Datum

Beteckning

2022-03-10

Vingåkers Kommun genom röstombud
Caisa Sävheden-Larsson

Bolagsstämma i Vingåker Vatten och Avfall AB
Aktieägaren i Vingåker Vatten och Avfall AB kallas till bolagsstämma
Tisdagen den 29 mars 2022 kl. 08.15
Plats:

Styrelserummet 1 tr upp, Sörmland Vatten, Vingåkersvägen 18
Katrineholm

Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b. dispositioner beträffande aktiebolagets fria medel enligt den fastställda balansräkningen och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorn med
suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

Välkommen!
Bilagt denna kallelse finns årsredovisningen och revisionsberättelsen. Lekmannarevisorernas revisionsrapport kommer att tas med till mötet eller skickas ut senare
beroende på när vi erhåller den.

Vingåker Vatten och Avfall AB
Styrelsen
Monica Granström
Styrelseordförande
Asoos Rasool/e.u.
VD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11
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(xx)

KS 2022/119

Kf §

Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser varje år över bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala
bolagen. Efter den nu genomförda översynen föreslås att de ställen där det står att
direktiv gäller till och med 2021 ändras att gälla till och med 2023. Föreslagen text att
tar bort har markerats med röd färg. Föreslagen ny text har markerats med gul
överstrykning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-24
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker
kraft AB, med ändringar markerade.
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker
kraft AB, med ändringar markerade, slutlig version om ändringarna beslutas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-24
Handläggare

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

KS 2022/119

Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser varje år över bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala
bolagen. Efter den nu genomförda översynen föreslås att de ställen där det står att
direktiv gäller till och med 2021 ändras att gälla till och med 2023. Föreslagen text att
tar bort har markerats med röd färg. Föreslagen ny text har markerats med gul
överstrykning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Sedan flera år arbetar kommunen löpande med att höja kvaliteten i ägarstyrningen.
Den årliga översynen av bolagsordningar och ägardirektiv är en del av det. Den här
gången föreslås endast att inaktuella årtal ändras.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna ändringarna får inga ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker
kraft AB, med ändringar markerade.
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker
kraft AB, med ändringar markerade, slutlig version om ändringarna beslutas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåker kraft AB

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

641

vingaker.se

7 (9)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

643

vingaker.se

9 (9)

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Beslutande
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AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

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

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för bolagens olika verksamheter (se
nedan). Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive
bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs
också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med
beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från
bolagen.
För 2019-20212023 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

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

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

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

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

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

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

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

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

Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande
fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade händelser som kan utgöra en
större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den
så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och ägaren i efterhand.
Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
6
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Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagens
verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019–20212023
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas fram på ordinarie bolagsstämma för
respektive bolag.

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom
underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

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

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande
9
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•

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

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

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

•

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

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

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 5 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:

10
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Bolaget ska ansvara för att:
•

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

•

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

•

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

konomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–20212023
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en undersökning om hur kunderna,
representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog med förvaltningarna inför
ingrepp i en fastighet, ambition att minimera påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets
planering ser ut. Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.

Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, genom
långsiktighet och ekonomisk sund basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
11
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•
•

att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens miljömässiga profil.

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

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

12
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

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

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för bolagens olika verksamheter (se
nedan). Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive
bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs
också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med
beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från
bolagen.
För 2019-2023 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom
underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

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

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande
9
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•

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

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

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

•

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

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

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 5 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

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

•

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

•

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

konomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2023
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en undersökning om hur kunderna,
representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog med förvaltningarna inför
ingrepp i en fastighet, ambition att minimera påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets
planering ser ut. Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.

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

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

11
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•
•
•

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

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2023 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

12
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Revidering av ägardirektiv för Vingåker vatten och
avfall AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för Vingåker vatten och
avfall.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser varje år över bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala
bolagen. Efter den nu genomförda översynen föreslås endast en redaktionell ändring
under punkt 13, Arbetsordning för styrelsen. Föreslagen text att ta bort har markerats
med röd färg. Föreslagen ny text har markerats med gul överstrykning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-28
Ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall, med ändringar markerade.
Ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall, slutlig version om ändringarna beslutas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-28
Handläggare

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

KS 2022/121

Revidering av ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för Vingåker vatten och
avfall.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser varje år över bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala
bolagen. Efter den nu genomförda översynen föreslås endast en redaktionell ändring
under punkt 13, Arbetsordning för styrelsen. Föreslagen text att ta bort har markerats
med röd färg. Föreslagen ny text har markerats med gul överstrykning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Sedan flera år arbetar kommunen löpande med att höja kvaliteten i ägarstyrningen.
Den årliga översynen av bolagsordningar och ägardirektiv är en del av det. Den här
gången föreslås endast en redaktionell ändring.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna ändringarna får inga ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall, med ändringar markerade.
Ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall, slutlig version om ändringarna beslutas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåker kraft AB

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Vingåkers kommun. Bolaget står i sin
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen,
med stöd av delegation, utfärdade direktiv.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv förutsatt att de inte står
i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna genom:
a)

bolagsordning

b)

dessa ägardirektiv

c)

av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande verksamheten i den
egna kommunen

d)

förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten
tillämpas med företräde i angiven ordning.

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens
ledningsfunktion över bolaget.
Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande
för vilket gäller sekretess enligt lag.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut i samband med att
bokslutet behandlas huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Ändamål med bolagets verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet eller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen.
Bolagets uppgift är att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och förvalta VA- och
avfallsverksamhetens anläggningstillgångar inom Vingåkers kommun. Styrelsen i bolaget ansvarar för
investeringsbudget och åtaganden som faller inom ramen för huvudmannaskapet för kommunal VA samt
kommunens ansvar för avfallsverksamhet (enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken).
Bolaget äger, tillsammans med KVAAB och FVAAB motsvarande anläggningsbolag, Sörmland Vatten och
Avfall AB, som har uppdraget att ombesörja drift och underhåll av kommunens VA- och avfallsanläggningar.
4

682

ÄGARDIREKTIV FÖR VINGÅKERS VATTEN OCH AVFALL AB VINGÅKERS KOMMUN

Bolaget ska agera miljömedvetet, ha en god ekonomisk hushållning och planera långsiktigt med ekonomisk
framförhållning.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt aktiebolagslagen
bolagets styrelse.
Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för uppdraget.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete.

5. Underställningsplikt
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
-bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
-planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
-köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar 1 (> 200 prisbasbelopp)
-övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om en fråga som avser någon av punkterna ovan är aktuell. Skulle
olika meningar uppkomma i bolagsstyrelsen om en fråga ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske
med kommunstyrelsen.
I bolagsordningen anges beslut som ska fattas av bolagsstämman.

6. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första fastställs i
form av en budget. Handlingsprogram och budget ska delges respektive kommunstyrelse senast under september
månad året före budgetåret.

7. Kapitalförvaltning
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I
detta syfte ska det finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunens
ekonomichef.

8. Årsredovisning
Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad, tillhandahålla det underlag som krävs för
upprättandet av kommunkoncernens årsredovisning.
Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunallagen (6 kap § 1
och 1a).

1

Kopplat till varje objekt
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9. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna information ska lämnas i form
av dels budget för kommande år, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande
års budgeterade verksamhet.
Det åligger vidare bolaget att till respektive kommunstyrelse snarast översända:
-en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport efter 8 månader innehållande en årsprognos.
Delårsrapporten ska vara relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
-protokoll från bolagsstämma
-protokoll från styrelsesammanträde
-bolagets årsredovisning
-revisionsberättelse
-granskningsrapport
- den årliga sammanställningen utifrån ISO-certifieringen över genomförda internkontroller.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska där det är relevant innehålla en
kommentar för varje rubrik i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det
göras som del av denna redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.

10. Ägardialog
Bolaget ska träffa kommunledningen minst en gång per år där frågor av strategiskt och gemensamt intresse
behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa uppföljning och planerade insatser med anledning av
ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning. Redovisning av jämförelser med branschen i övrigt av
nyckeltal och taxor ska ske vid ett tillfälle per år. Kommunen är ansvarig för dess genomförande.
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med kommunens ansvariga tjänstemän i syfte att underlätta
planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och kommunövergripande intresse.

11. Arkivfrågor
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas av Katrineholms
kommuns arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.

12. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens
handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion
till verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen
av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande
direktörens kompetens.
6
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I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen ska anmäla beslut denne
fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.

13. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I arbetsordningen ska anges hur
arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter för XXVingåker Vatten och Avfall AB ska lämnas i enlighet med
kommunens regler.

14. Revision
Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med
bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel
tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om
bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, pröva
huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om innehållet och den tidpunkt då
lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

15. Lekmannarevisionens granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på
ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som
omnämns i första stycket.

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Vingåkers kommun. Bolaget står i sin
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen,
med stöd av delegation, utfärdade direktiv.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv förutsatt att de inte står
i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna genom:
a)

bolagsordning

b)

dessa ägardirektiv

c)

av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande verksamheten i den
egna kommunen

d)

förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten
tillämpas med företräde i angiven ordning.

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens
ledningsfunktion över bolaget.
Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande
för vilket gäller sekretess enligt lag.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut i samband med att
bokslutet behandlas huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Ändamål med bolagets verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet eller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen.
Bolagets uppgift är att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och förvalta VA- och
avfallsverksamhetens anläggningstillgångar inom Vingåkers kommun. Styrelsen i bolaget ansvarar för
investeringsbudget och åtaganden som faller inom ramen för huvudmannaskapet för kommunal VA samt
kommunens ansvar för avfallsverksamhet (enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken).
Bolaget äger, tillsammans med KVAAB och FVAAB motsvarande anläggningsbolag, Sörmland Vatten och
Avfall AB, som har uppdraget att ombesörja drift och underhåll av kommunens VA- och avfallsanläggningar.
4
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Bolaget ska agera miljömedvetet, ha en god ekonomisk hushållning och planera långsiktigt med ekonomisk
framförhållning.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt aktiebolagslagen
bolagets styrelse.
Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för uppdraget.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete.

5. Underställningsplikt
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
-bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
-planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
-köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar 1 (> 200 prisbasbelopp)
-övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om en fråga som avser någon av punkterna ovan är aktuell. Skulle
olika meningar uppkomma i bolagsstyrelsen om en fråga ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske
med kommunstyrelsen.
I bolagsordningen anges beslut som ska fattas av bolagsstämman.

6. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första fastställs i
form av en budget. Handlingsprogram och budget ska delges respektive kommunstyrelse senast under september
månad året före budgetåret.

7. Kapitalförvaltning
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I
detta syfte ska det finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunens
ekonomichef.

8. Årsredovisning
Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad, tillhandahålla det underlag som krävs för
upprättandet av kommunkoncernens årsredovisning.
Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunallagen (6 kap § 1
och 1a).

1

Kopplat till varje objekt
5
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9. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna information ska lämnas i form
av dels budget för kommande år, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande
års budgeterade verksamhet.
Det åligger vidare bolaget att till respektive kommunstyrelse snarast översända:
-en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport efter 8 månader innehållande en årsprognos.
Delårsrapporten ska vara relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
-protokoll från bolagsstämma
-protokoll från styrelsesammanträde
-bolagets årsredovisning
-revisionsberättelse
-granskningsrapport
- den årliga sammanställningen utifrån ISO-certifieringen över genomförda internkontroller.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska där det är relevant innehålla en
kommentar för varje rubrik i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det
göras som del av denna redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.

10. Ägardialog
Bolaget ska träffa kommunledningen minst en gång per år där frågor av strategiskt och gemensamt intresse
behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa uppföljning och planerade insatser med anledning av
ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning. Redovisning av jämförelser med branschen i övrigt av
nyckeltal och taxor ska ske vid ett tillfälle per år. Kommunen är ansvarig för dess genomförande.
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med kommunens ansvariga tjänstemän i syfte att underlätta
planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och kommunövergripande intresse.

11. Arkivfrågor
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas av Katrineholms
kommuns arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.

12. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens
handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion
till verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen
av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande
direktörens kompetens.
6
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I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen ska anmäla beslut denne
fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.

13. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I arbetsordningen ska anges hur
arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter för Vingåker Vatten och Avfall AB ska lämnas i enlighet med
kommunens regler.

14. Revision
Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med
bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel
tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om
bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, pröva
huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om innehållet och den tidpunkt då
lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

15. Lekmannarevisionens granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på
ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som
omnämns i första stycket.

_____
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1.

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner bildades den 1 januari 2019
efter beslut i juni 2018 i respektive kommuns kommunfullmäktige. Nämnden har Flen kommun
som värdkommun.
Som gemensam nämnd har överförmyndarnämnden ett ansvar för såväl verksamhetens inriktning som dess genomförande. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet.
Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med föräldrabalken (1949:381), förmynderskapsförordningen (1995:379) samt lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) tillsyn
över gode män, förvaltare och förmyndare.

1.2 Organisation
Varje kommuns fullmäktige har utsett en ordinarie och en ersättande ledamot till överförmyndarnämnden. Ordinarie ledamot från Flen utses till ordförande. Ordinarie ledamot från Gnesta
och Vingåker är förste respektive andra vice ordförande.

1.2.1. Så här styrs överförmyndarnämnden
Organisationsformen gemensam överförmyndarnämnd möjliggörs genom att kommunallagen
tillåter kommunerna att samarbeta inom vissa områden i en gemensam nämnd. Kommunerna
har genom avtal reglerat att den gemensamma nämnden ska ansvara för de samverkande
kommunernas överförmyndarverksamhet, i enlighet med det som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning. Avtalet reglerar även fördelningen av den gemensamma
nämndens kostnader.
Respektive kommunfullmäktige har beslutat om ett gemensamt reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. Värdkommunen Flen beslutar, efter samråd med övriga
kommuner, formellt om budgeten för den gemensamma överförmyndarnämnden. Mål och
uppdrag tar den gemensamma nämnden upp i sin nämnd plan.

1.2.2. Överförmyndarkontoret
Samverkande kommuner i överförmyndarnämnden har ett gemensamt handläggarkontor.
Överförmyndarkontorets syfte är att stödja överförmyndarnämnden i att omsätta mål och strategier, ta fram beslutsunderlag, samt att handlägga ärenden enligt delegation.
På överförmyndarkontoret är fem stycken tjänstepersoner anställda. Två jurister, två överförmyndarhandläggare samt en nämndsekreterare/administratör. En av juristerna är, sedan 1 januari 2020, enhetschef. Under perioder med extra hög arbetsbelastning, främst under våren då
årsredovisningar ska granskas, anställs ytterligare tjänstepersoner, på visstid/deltid, som
granskare.
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1.3 Överförmyndarnämndens nämndplan och mål
Överförmyndarnämndens tillsyn över ställföreträdare ska verka för att den som har god man,
förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster, det vill säga inte får del av de rättigheter som han/hon har rätt till.
Överförmyndarnämnden arbetar för att stärka kommunens strategiska mål på många olika sätt.
För att nämnden ska kunna uppfylla lagstadgade åtaganden och uppnå de mål som formulerats
i nämndens verksamhetsplan har nämnden fastställt en vägledning för när olika ärenden ska
vara handlagda. I vägledningen fastställs att vissa ärenden som behöver hanteras skyndsamt
prioriteras till förmån för andra som till följd därav kommer att ta längre tid. Inga ärenden kan
dock prioriteras bort då nämndens verksamhet är lagstyrd. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning, budget samt kommunfullmäktiges övergripande styrdokument.
Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive
verksamhetsområden. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Till nämndplan 2021-2023 tog nämnden
fram en ny, omarbetad plan för intern kontroll. Överförmyndarkontoret ansvarar för att om sätta planerna i praktisk handling. I nämnd planen redovisas de strategiska områden som berör
överförmyndarnämndens verksamheter, mål och uppdrag samt i förekommande fall indikatorer.
2.

Mål och uppdrag

Flens kommun planerar för en hållbar framtid. I Strategisk plan 2021-2023, beslutad av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 115, framgår att vägledande för allt arbete är FN:s globala mål för
hållbar utveckling, Agenda 2030, som ligger till grund för kommunens hållbarhetsprogram. Till
den strategiska planen kopplas även ytterligare program och planer som tillsammans stödjer
agenda 2030 och därigenom också bidrar till att nå kommunens vision.
•

Social hållbarhet

•

Ekonomisk hållbarhet

•

Miljömässig hållbarhet

För att nå visionen finns fyra utpekade strategiska områden:
1. Med sikte på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden
2. Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv
3. Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande
4. Attraktiv och trygg kommun
Under vart och ett av områdena finns ett antal mål för vad som är mest prioriterat. Under målen finns även ett antal uppdrag som nämnderna åläggs att arbeta med i syfte att öka kommu-
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nens möjlighet att nå målen. De uppdrag som riktar sig mot samtliga nämnder, inklusive överförmyndarnämnden, presenteras nedan.
2.1 Strategiska områden - Med sikte på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden
2.1.1 Flens kommun har en hållbar energianvändning
Huvudansvar riktas till Kommunstyrelsen och delansvar riktas mot samtliga nämnder och bolag.
Överförmyndarnämndens arbete är lagstyrt och utrymmet för anpassning för att bidra till ett
mer energisnålt arbetssätt är litet. För att bidra till en hållbar energianvändning strävar verksamheten dock efter att inte använda mer resurser än nödvändigt till exempel genom att använda kollektivtrafik vid längre resor, använda elbil, investera i produkter som drar så lite energi
som möjligt, släcka lampor, stänga av datorer och skärmar när de inte används.
2.2 Strategiska områden - Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv
2.2.1 Företagsklimatet i Flens kommun ska förbättras
Huvudansvarig för målet är Kommunstyrelsen men delansvar är riktad mot samtliga nämnder.
2.2.2 Flens kommun har fler med egen försörjning
Huvudansvar riktas mot Kommunstyrelsen och socialnämnden. Delansvar riktas mot samtliga
nämnder. Överförmyndarnämnden kan genom att erbjuda huvudmän engagerade och kunniga
ställföreträdare bidra till att fler får möjlighet till egen försörjning. Många huvudmän har behov
av hjälp av stöd av både kommunala insatser som av ställföreträdare, som utför till stora delar
ideella uppdrag, men som kan vara en förutsättning för att den enskilde ska få möjlighet att
ansöka om och delta i arbetsmarknadspolitiska insatser.
2.3 Strategiska områden - Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande
Kommunens skolverksamhet möjliggör för alla elever att lyckas utveckla sitt allra bästa jag. Huvudansvar för mål med indikatorer är till stora delar riktat till Barn- utbildnings- och kulturnämnden. Inget delansvar riktat mot "alla nämnder".
2.4 Strategiska områden - Attraktiv och trygg kommun
2.4.1 Flens kommun är en trygg kommun att bo, leva och verka i
Huvudansvar riktad till kommunstyrelsen och delansvar riktad till samtliga nämnder och Flens
Kommunfastigheter AB och Flens Bostads AB. En väl fungerande överförmyndarverksamhet
bidrar till att personer med stora behov av hjälp med att förvalta egendom, sörja för person och
bevaka rätt får sina behov tillgodosedda och får stöd att delta i samhället. Med tillräckligt
många ställföreträdare, som erbjuds utbildning och stöd och därmed utför sina uppdrag på ett
bra sätt, kommer deras insatser att bidra till en ökad känsla av trygghet i kommunerna.
2.4.2 Flens kommun är en attraktiv arbetsgivare
Huvudansvar riktat till Kommunstyrelsen och delansvar riktat till samtliga nämnder och bolag.
Överförmyndarnämnden ska fortsätta att erbjuda en bra arbetsplats. Verksamhetens tjänstepersoner har hög kompetens där samtliga är involverade i ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i en verksamhet som är ledande i regionen.
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Överförmyndarnämndens verksamhet ger tjänstepersoner goda utvecklingsmöjligheter genom
mentorskap och utbildningar/fortbildningar genom bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKRt Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) och Länsstyrelsen . Gemensamma träffar hos Nyköpings tingsrätt samt på länsträffar med övriga överförmyndarförvaltningar i länet
bidrar till kompetenshöjning.
2.4.3 Flens kommun skapar bra möjligheter för invånare att bidra till kommunens utveckling
Huvudansvar riktat till Kommunstyrelsen och delansvar riktat med samtliga nämnder och bolag.
Överförmyndarnämndens verksamhet syftar till att säkerställa att den som har ställföreträdare i
form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster, dvs. inte får del av
de rättigheter som han/hon har rätt till. Genom stöd aven ställföreträdare ökar huvudmännens
och de underårigas möjlighet att bidra till samhällets utveckling.
2.5 Måluppfyllelse
Överförmyndarnämnden bedömer att ovanstående mål är uppfyllda. Nämndens verksamhet
har under året bedrivits med beaktande av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt
effektivt resu rsutnyttjande.
2.6 Uppdrag
Uppdrag som riktar sig till samtliga nämnder är:
•

Att under 2021 effektivisera sina verksamheter genom översyn av lokalkostnader och
möjligheter till intern och extern samverkan.

Kommentar: Översyn av nämndens lokalbehov gjordes i samband med att samverkan
med Gnesta och Vingåkers kommuner inleddes 1 januari 2019.
•

Under år 2021-2023 lokaleffektivisera sina verksamheter motsvarande 5 % utifrån befintliga lokaler.

Kommentar: Överförmyndarnämnden ser ringa möjligheter att lokaleffektivisera då befintliga lokaler är anpassade till verksamheten utifrån behov och sekretesskrav.
3.

Överförmyndarnämndens mål för den egna verksamheten

3.1 Överförmyndarverksamheten kännetecknas av god tillgänglighet och bra bemötande.
Överförmyndarverksamheten har korta svarstider på e-post och telefonsamtal och en god tillgänglighet. E-post och telefonmeddelanden besvaras skyndsamt, som längst inom två arbetsdagar.
Handläggare på överförmyndarkontoret finns tillgängliga under telefontider måndag, onsdag
och torsdag klockan 09:30-11:30 samt tisdag klockan 13:00-15:00, genom e-post samt med god
hjälp av kommunens reception som tar emot samtal och post och vidarebefordrar dessa till
handläggare.
Huvudmän, ställföreträdare, anhöriga samt andra av intresse för verksamheten har alltid möjlighet att boka tid med handläggare i Flen, Gnesta och/eller Vingåker.
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Förvaltningen bokas frekvent av intresseorganisationer, andra förvaltningar, myndigheter, sjukvård/habilitering för att komma ut och informera om överförmyndarverksamheten .
Överförmyndarnämnden har satt upp mål för en effektiv handläggning som följs upp årligen.
3.2 Överförmyndarverksamheten erbjuder en effektiv verksamhet med god kvalitet.
Överförmyndarverksamheten är en strikt lagreglerad verksamhet. Det är därför av stor vikt att
medarbetare har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert
sätt.
Överförmyndarnämnden har för att ytterligare effektivisera verksamheten beslutat att arbeta
för att digitalisera verksamheten genom inköp av ett webbaserat verksamhetsstöd för verksamhetens tjänstepersoner och vidareutveckling av den tjänst som erbjuds ställföreträdare, eWärna.
För att säkerställa verksamhetens kvalitet har överförmyndarnämnden beslutat att alla tjänstepersoner ska vara involverade i ett aktivt ledningsarbete som innebär att när någon uppmärksammar en brist i verksamheten ska en avvikelse upprättas. Avvikelsen ska innehålla information om vad som har upptäckts, både underlåtenhet att följa rutiner/verksamhetsbeskrivningar
eller att något har vidtagits på fel sätt eller av fel person utgör en avvikelse, vilka åtgärder som
avvikelsen gett upphov till samt vem som uppmärksammat avvikelsen och när. Om en avvikelse
uppmärksammats i en viss akt, läggs en kopia på avvikelsen i akten samt rapporteras till överförmyndarnämnden vid nästa nämndsammanträde. Årligen sammanställs avvikelserna som en
del av ett kvalitetsledningsarbete.
Kontroll som vidtas med anledning av upprättade avvikelser är:
-/ Kontroll av befintlig rutin, finns det rutin? Är den felaktig?
-/ Har handläggare följt rutinen?
-/ Finns det behov att uppdatera rutinen?
-/ Finns behov av ytterligare åtgärd för att förbättra verksamheten?
Avvikelserna kan, om behov finns, leda till omedelbara åtgärder. Är det frågan om bristande
rutiner ska rutinen upparbetas eller revideras. Är det frågan om att rutinen inte har tillämpats
av handläggaren ska en diskussion om detta föras. Återkommer flera avvikelser inom samma
område är det en klar indikation på att en mer genomgripande åtgärd är nödvändig.
3.3 Plan för intern kontroll
Överförmyndarnämnden har uppdaterat sin plan för intern kontroll. Överförmyndarnämnden
har tillsammans med kontorets tjänstepersoner inventerat relevanta risker för sin verksamhet
och bedömt sannolikheten för att olika risker inträffar.
Överförmyndarnämnden

har

även

gjort

bedömningar

av

varje

risks

väsentlig-

hetjallvarlighetsgrad . Förvaltningarnas riskinventering och riskbedömning används tillsammans
med politisk värdering för att prioritera vilka kontrollmoment som ska ingå i nämndens plan för
intern kontroll följande år. Risker som bedöms som både sannolika och allvarliga bör ingå i pla-
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nen för intern kontroll, liksom kontroller av risker där svagheter i verksamheternas arbete sedan tidigare har kunnat påvisas.
3.3.1 Måluppfyllelse
De flesta av nämndens kontrollmoment som utgör interkontrollplanen har följts upp vid varje
nämndsammanträde, som en del av nämndens kvalitetsledningssystem. När verksamheten till
exempel inte har nått uppsatta handläggningsmål upprättas en avvikelse som rapporteras fortlöpande till nämnden. Avvikelserna används för att belysa brister i verksamheten. Bristerna kan
åtgärdas med hjälp av bättre rutiner, att handläggare följer rutinerna alternativt någon annan
åtgärd som bedöms vara nödvändig för att säkra verksamhetens kvalitet. Vissa moment i internkontrollplanen kontrolleras dessutom med stickprov. Stickprovskontroll har skett i juni och i
december

1

.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att överförmyndarnämndens internkontrollplan är ett
fungerande verktyg för att säkerställa verksamhetens kvalitet i enlighet med lagstiftning, kom munala styrdokument och nämndplan. Tillsammans med verksamhetens kvalitetsledningssystem, som inkludera r rutiner och processer, säkerställs en överförmyndarverksamhet som
uppnår både de handläggningsmål som de prioriterade områden som nämnden har valt.
3.4 Nämndspecifika mål och uppdrag
3.4.1 Särskilt prioriterade områden
Att ha en överförmyndarverksamhet som har tillräckligt med resurser för att bedriva en rättssäker verksamhet genom tillsyn, granskning och myndighetsutövning.
Säkerställa att det finns tillräckligt många ställföreträdare för att garantera huvudmännens rättigheter.
Säkerställa att ställföreträdare har goda förutsättningar och tillräcklig utbildning och stöd från
verksamheten för att utföra sina uppdrag på ett sätt som garanterar huvudmännen deras rättigheter.

1

ÖFN/Hnr 2021:333 och ÖFN/Hnr 2022 :27
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3.5 Mål med indikatorer

Överförmyndarnämndens samtliga mål är mätbara och följs upp men genom att fokusera särskilt på de två nedanstående målen ämnar överförmyndarnämnden ytterligare öka kvaliteten
och effektiviteten på verksamheten.

Antal kompletta årsräkningar som inkom innan

56 %

65 %

75 %

Uppnått

4%

3%

Uppnått

1 mars, i procent

Antal årsräkningar som granskats med an- 5%
märkningar, i procent

3.5.1 Måluppfyllelse

Antal kompletta årsräkningar som inkom innan 1 mars 2021 var 90 %. Antalet årsräkningar som
granskats med anmärkning var 2,6 %. Handläggningsmålet för granskningen av årsräkningar
nåddes även det med god marginal. Nämnden finner att beslutet att från och med 1 januari
2021, ställa krav på att samtliga ställföreträdare som erbjuds nya ärenden, ska ha genomgått en
grundkurs och fått ett godkänt resultat på antingen en slutkurs på webben eller på en kunskapstest som tillhandahålls av överförmyndarnämnden har gett ett gott resultat.
3.6 Överförmyndarnämndens långsiktiga mål:

Att vara en verksamhet som allmänheten och interna och externa samverkanspartner känner
förtroende för genom hög kvalitet, god ti"gänglighet, bra bemötande och korta beslutsvägar.
Att vara ledande i regionen, en förebild för andra överförmyndarverksamheter, genom en verksamhet som präglas av hög rättssäkerhet, gott bemötande och ett professionellt förhå"ningssätt.
Att utveckla samverkan med socialförvaltning och sjukvård till gagn för huvudmän och stä"företrädare.
Att möjliggöra en effektivare och mer rättssäker tillsyn genom användandet av e-Wärna.
Att alla nya ställföreträdare använder e-Wärna från och med 1 januari 2023
Att 50 % av alla stä "företrädare använder e-Wärna 2023.
3.6.1 Måluppfyllelse

Målet anses avseende ti"gänglighet, hög kvalitet, samverkan, hög rättssäkerhet, gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt vara uppfyllt. Jurist från socialförvaltningen och
jurist från överförmyndarkontoret har genomfört en gemensam utbildningsinsats riktad mot
tjänstepersoner inom socialförvaltningarna i samtliga samverkanskommuner.
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Målet avseende e-Wärna; användandet av e-Wärna har ökat under senaste året. Under 2021
har drygt 60 redovisningar kommit in och granskats i e-Wärna att jämföras med cirka 15 stycken tidigare år. Systemet har fortsatt vara svårt och inte tillräckligt tillförlitligt nog att förmå fler
ställföreträdare att använda programmet. Slutsats: de ställföreträdare som har velat pröva eWärna har givits möjlighet. Förvaltningen har inte, pga. bristande kvalitet/tillförlitlighet och
ansträngd personalsituation arbetat för att få flera att använda tjänsten.
3.6.2 Utmaningar som har påverkat mål uppfyllelse

i

Digitalisering/uppgradering av verksamhetssystem, Wärna Go och e-Wärna Go. Svårigheter att
få till en fungerande samverkan med IT avdelningen och deras leverantör som har medfört att
en kännbar försening avseende driftsättning.
4.

Året som har gått

4.1 Vad hände under 2021?
Under 2021 har överförmyndarnämnden tillsammans med fem tillsvidareanställda tjänstepersoner och extra resurser i form av deltidsanställda granskare bedrivit en överförmyndarverksamhet i tre kommuner. Nämnden finner att de uppställda målen har uppnåtts och verksamheten genomgår, genom ett systematiskt förbättringsarbete, ständig förändring i syfte att
förbättra rättssäkerheten och effektiviteten.
Under 2021 har överförmyndarnämnden haft 10 sammanträden. En stående punkt på nämndsammanträdena är en informationspunkt där nämnden får information om vad som har skett i
verksamheten.

Nämnden

får

bland

annat

ta

del

av

statistik,

upprättade

avvikel-

ser/förbättringsarbete, beslut som tagits på delegation, ekonomi och aktuell personal- och
verksamhetssituation . Överförmyndarnämnden har tillsammans med förvaltningen haft två
halvdagar för planering, en på våren och en på hösten.
En digital dialog med samverkande kommuners kommunstyrelser, angående överförmyndarnämndens budgetbehov inför 2022, hölls den 30 mars.
Kommunstyrelserna i Flen och Gnesta har kallat överförmyndarnämnden till uppsiktsplikt under
året. Överförmyndarnämnden har vid dessa tillfällen presenterat sin verksamhet båda vad gäller nuläge och kommande utmaningar.
Möjligheten att erbjuda personliga möten och utbildningar på plats i kommunerna har varit
begränsade på grund av den pågående pandemin. Digitala utbildningstillfällen har erbjudits
ställföreträdarna varje månad, med ämnen som rör ställföreträdarnas uppdrag.
Jurister, verksamma på överförmyndarkontoret, har deltagit i det juristnätverk som är aktivt
inom Flens kommun. En samverkan med förvaltningsjurist på socialförvaltningen i Flen har inneburit att en gemensam, digital, utbildning har erbjudits socialförvaltningarna i samtliga samverkande kommuner.
Överförmyndarkontoret har informerat socialförvaltningar, anhörigstöd, habiliteringen i Katrineholm och olika intresseorganisationer om sin verksamhet under 2021. Kontoret arbetar fort-
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löpande med att öka samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och intresseorganisationer i syfte att förbättra för samverkande kommuners huvudmän och underåriga.
Överförmyndarnämndens ordförande är en av två revisorer i FSÖ

2

.

Överförmyndarkontorets

enhetschef representerar överförmyndarförvaltningarna i Sörmland som länsombud inom FSÖ.
Under året har länsträffar enbart hållits digitalt på grund av pandemin. FSÖs studiedagar kunde
genomföras och nämndens ordinarie ledamöter deltog på plats i Jönköping, den 25-27 augusti,
tillsammans med samtliga tjänstepersoner på överförmyndarkontoret. Studiedagarna är till för
att utbilda och höja kompetensen hos FSÖs medlemmar. Arets studiedagar bjöd på föreläsning3

ar från bland annat SKRs nuvarande och tidigare förbundsjurister som avhandlade ämnen avseende Ställföreträdarutredningen, Barnkonventionen och · Överförmyndaren och Dödsbon.
4

Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen, RFS och Svensk Bankförening fanns även bland föreläsarna och bidrog till möjligheten att inhämta relevant kunskap inom aktuella ämnen.
Överförmyndarnämnden och överförmyndarkontorets personal deltog i Nyköpings tingsrätt
årliga träff den 18 november tillsammans med övriga överförmyndarförvaltningar som arbetar
mot Nyköpings tingsrätt. Tingsrätten är sammankallande och syftet är att diskutera aktuella
frågor som för gode män, förvaltare och övriga överförmyndarfrågor samt tala om hur samarbetet med förvaltningar och tingsrätten fungerar.
Enhetschef på överförmyndarkontoret har med start under 2021 fått möjlighet att delta i uts
vecklingsprojektet Effektivare kommun som SKR och RKA driver tillsammans med utvalda
kommuner, däribland Flens kommun, i syfte att öka kommunernas kompetens och påbörja ett
lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten.
Överförmyndarkontorets tjänstepersoner har deltagit i flera utbildningar/webbinarier som SKR
har erbjudit avseende bland annat Ställföreträdarutredningen, Barnkonventionen och Fördjupande seminarium om barn och barnärenden för överförmyndare. En av handläggarna har genomfört utbildning för att bli barnrättsstrateg, i SKRs regi. Samtliga tjänstepersoner har deltagit
i de digitala utbildningar som dataskyddsombudet har erbjudit under 2021.
Överförmyndarnämnden strävar ständigt efter att effektivisera handläggningen och har förbättrat rutiner samt tagit fram checklistor för fler handläggningsmoment.
Överförmyndarnämnden beslutade i slutet av kalenderår 2020 att köpa in en uppgradering av
verksamhetssystemet Wärna Go. Projektet för att implementera det nya systemet i verksamheten påbörjades i december 2020 och har på grund av faktorer utanför nämndens och kontorets kontroll inte slutförts under 2021.
4.2 Covid -19

Pandemin under 2021 har påverkat verksamheten. Antalet personliga möten har hållits nere.
Enskilda som har önskat ett möte med handläggare har istället erbjudits digitala möten eller
2

3

4
5

FSÖ - Föreningen Sveriges Överförmyndare
SKR - Sveriges Kommuner och Regioner
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser
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telefonsamtal. Överförmyndarkontoret har haft fokus på att kunna bibehålla en verksamhet av
god kvalitet, vilket kräver att friska medarbetare finns på plats. Överförmyndarkontorets tjänstepersoner har respekterat rekommendationerna om att hålla fysisk distans under året, distans
till både kommunmedborgare och kollegor. Överförmyndarnämnden har genomfört sina sammanträden i fysisk form men större sammanträdessalar har använts, vilket har gjort det möjligt
att hålla distans.
En något större frånvaro än "normalt" har inneburit att tjänstepersoner på plats har varit nödgade att dra ett tyngre lass för att upprätthålla verksamheten. Utbildningar, som överförmyndarnämnden varje år erbjuder ställföreträdare, grundkurser, fortbildningar och informationsträffar, har ställts in . Digitala informationstillfällen har istället erbjudits ställföreträdare. En annan utbildningsinsats utgörs aven bok med tillhörande webbutbildning. Denna har skickats
hem till samtliga ställföreträdare som velat ta uppdrag inom de samverkande kommunerna,
eftersom samtliga intressenter som en del av lämplighetsprövningen, måste visa att de har genomgått webbutbildningen och fått ett godkänt resultat på slutprovet. Överförmyndarkontoret
har även 2021 tagit fram och använt en enklare power point presentation, med tillhörande Ijudfiler, "inför årsräkning 2021" som skickades ut till ställföreträdare i december. Presentationen
publicerades även på hemsidan.

4.3 Statistik
Antalet registrerade aktiva akter var vid årsskiftet 2021/2022 674 st. Under året har flera ärenden än så varit registrerade hos överförmyndarnämnden. Under 2021 har 859 st. huvudmän/underåriga haft ärenden som har stått under tillsyn av överförmyndarnämnden. Anmälningar har kommit in, ärenden har startats upp, avslutats, flyttats in från annan överförmyndare och/eller flyttats ut till annan kommun. Överförmyndarnämnden har under 2021 haft tillsyn över 649 ställföreträdare som har haft uppdrag för att tillgodose behoven hos dessa 859
huvudmän/underåriga.
Antalet anmälningar om behov av ställföreträdarskap, från socialförvaltningar och sjukvård,
som inkommit under 2021 har varit 87 st

6

.

Av dessa avskrevs 41 se. Den vanligaste orsaken till

att en anmälan om behov skrivs av är att överförmyndarnämnden efter utredning inte kan
styrka att förutsättningarna, i föräldrabalken, för ett ställföreträdarskap är uppfyllda. Ärenden
som inte skrivs av leder fram till att ställföreträdarskap anordnas av tingsrätten, efter ansökan
av huvudmannen själv, anhöriga eller av överförmyndarnämnden.
Anmälningar om behov utreds av överförmyndarnämnden. Ansökningar utreds av tingsrätten, i
de fall där tingsrätten inte förelägger överförmyndarnämnden att överta tingsrättens utredningsskyldighet, då tillfaller även dessa utredningar nämnden . Anmälningar om behov är utredningstunga och tar lång tid. Anmälningarna är dock oerhört viktiga för kommunmedborgares väl
för att säkerställa att de med störst behov får sina behov tillgodosedda, vilket är anledningen
till att överförmyndarnämnden informerar socialförvaltningarna i de samverkande kommuner-

6
7

Att jämföras med antalet anmälningar år 2020; 48 st. och under år 2019; 36 st.
Att jämföras med antalet avskrivna anmälningar år 2020; 22 st. och under år 2019; 17 st.
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na om deras anmälningsplikt. Nämnden konstaterar att informationen som ges ut till socialförvaltningen har avsedd effekt då antalet anmälningar ökar för varje år.
Under 2021 har överförmyndarnämnden registrerat in 2 013 st telefonsamtal som hör till personakt. Ytterligare telefonsamtal, uppskattningsvis 20 %, har besvarats som inte hör till viss akt
och därmed inte registrerats. Nämnden har skickat 229 brev till Nyköpings tingsrätt. De flesta
brev som skickats har föranletts av föreläggande från tingsrätten om att överförmyndarnämnden skall yttra sig, några är kompletterande handlingar i olika ärenden . Överförmyndarnämnden har fattat 359 st. (315 beslut)8 samt granskat totalt 726 redovisningshandlingar (735 st.)
varav 463 st. årsräkningar (464 st.), 63 st. arvodesräkningar (97 st.), 61 st. sluträkningar (61 st.),
53 st. sluträkningar/byte (35 st.), 77 redogörelser (75 st.) och 9 kompletterande räkningar (10
st.). Överförmyndarnämnden har utövat tillsyn över drygt 274 miljoner kronor (255 miljoner
kronor).
Granskningen av årsredovisningarna för kalenderår 2020; Överförmyndarnämnden nådde sina
mål med god marginal för granskning, nämligen att samtliga årsräkningar som inkommit i tid,
innan 1 mars, och varit kompletta skulle vara granskade senast 31 juli. Av 463 årsräkningar
granskades 16 st. (22 st.) med anmärkning och 49 st. (75 st.) med korrigering.
4.4 Inspektion av Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Stockholm genomförde en digital inspektion under år 2021 vilket innebär att de
begärde ut samtliga register av överförmyndarnämnden som ett första steg. Det andra steget
var att de begärde ut dagböcker i vissa ärenden. Det tredje steget innebar att de begärde ut
specifika handlingar i de utvalda akterna. Länsstyrelsen genomförde ett digitalt möte den 9
9

mars med nämnd och tjänstepersoner. Inspektionen ledde fram till en inspektionsrapport där
kritik riktades mot nämnden för bristfällig handläggning av två ärenden angående förmynderskap och god man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken.
5.

Verksamhetens kvalitet

5.1 Uppföljning av intern kontroll 10
5.1.1 Kontrollmoment: Kontinuitetsplanering
Kontroll av att kontinuitetsplan för samhällsviktig verksamhet finns.
Ansvar: ÖFN, Enhetschef

Kontroll genomfärd enligt plan
Arbete med kontinuitetsplanering pågår.
5.1.2 Kontrollmoment: Budgetföljsamhet och avvikelsehantering
Genomförs de åtgärder som redovisas i nämndernas (bolagens) handlingsplaner vid negativ
budgetavvikelse ?

Siffrorna i parentes visar motsvarande antal år 2020.
Inspektionsrapport Länsstyrelsen i Stockholm beteckning 203-60977-2020
10 ÖFN har, förutom rapporter om avvikelser vid varje nämndsammanträde, fått information om uppföljningen av
internkontrollplanen vid två tillfällen under 2021. För rapporterna se; ÖFN/Hnr 2021 :333 och ÖFN/Hnr 2022:27
8

9
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Ansvar: Ekonomichef och Enhetschef.

Kontroll genomförd enligt plan utan anmärkning
Kontroll sker fortlöpande .
5.1.3 Kontrollmoment: Beslutsfattande
Kontroll av att politiska beslut verkställs på det sätt och enligt den tidplan som beslutats.
Ansvar: Enhetschef

Kontroll genomförd med stickprov enligt plan
.,. krav på webbutbildning
.,. certifiering
.. vitesföreläggande (akt 4317)
lit- avslag uttagstillstånd (akt 860)

.. samverkansavtal intresseförening
5.2 Överförmyndarnämndens kontroll moment
De flesta av nämndens kontrollmoment som utgör interkontrollplanen följs upp vid varje
nämndsammanträde, som en del av nämndens kvalitetsledningssystem. När verksamheten till
exempel inte når uppsatta handläggningsmål upprättas en avvikelse som rapporteras fortlöpande till nämnden. Avvikelserna används för att belysa brister i verksamheten. Bristerna kan
åtgärdas med hjälp av bättre rutiner, att handläggare följer rutinerna alternativt någon annan
åtgärd som bedöms vara nödvändig.
Vissa moment i internkontrollplanen kontrolleras dessutom med stickprov. Kontroll har skett i
juni och i december. Dessa redovisas nedan.
5.2.1 Kontrollmoment: Tillse att hantering av klagomål sker enligt rutin
Ansvar: Enhetschef ansvarar för att struktur/förutsättningar finns för att genomföra kontroll.
Handläggare i tjänst anvarar för utförandet.

Kontroll genomförd med stickprov på fyra akter, utan anmärkning
5.2.2 Kontrollmoment: Att huvudmän, som har förmåga att förstå vad saken gäller, får
komma till tals innan beslut fattas.
Ansvar: Enhetschef ansvarar för att struktur/förutsättningar finns för att genomföra kontroll.
Handläggare i tjänst anvarar för utförandet.

Kontroll genomförd med stickprov på fyra akter, utan anmärkning
5.2.3 Kontrollmoment: Att underåriga som har fyllt 16 år, får komma till tals innan beslut fatttas.
Ansvar: Enhetschef ansvarar för att struktur/förutsättningar finns för att genomföra kontroll.
Handläggare i tjänst anvarar för utförandet.

Kontroll genomförd med stickprov på fyra akter, utan anmärkning
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5.2.4 Kontrollmoment: Tillse att handlingar diarieförs korrekt
Ansvar: Enhetschef ansvarar för att struktur/förutsättningar finns för att genomföra kontroll.
Handläggare i tjänst ansvarar för utförandet.

Kontroll genomförd med stickprov på sex akter, utan anmärkning
5.2.5 Sammanfattning:
Överförmyndarnämndens internkontrollplan är ett fungerande verktyg för att säkerställa verksamhetens kvalitet i enlighet med lagstiftning, kommunala styrdokument och
nämndplan. Tillsammans med verksamhetens kvalitetsledningssystem, som inkluderar
rutiner och processer, säkerställs en överförmyndarverksamhet som uppnår både de
handläggningsmål som de prioriterade områden som nämnden har valt:

Att ha en överförmyndarverksamhet som har tillräckligt med resurser för att bedriva
en rättssäker verksamhet genom tillsyn, granskning och myndighetsutövning.
Säkerställa att det finns tillräckligt många ställföreträdare för att garantera
männens rättigheter.

huvud~

Säkerställa att ställföreträdare har goda förutsättningar och tillräcklig utbildning och
stöd från verksamheten för att utföra sina uppdrag på ett sätt som garanterar huvudmännen deras rättigheter.
5.3 Avvikelser under 2021
Under 2021 har 108 st. (under 2020; 60 st.) avvikelser upprättats. Antalet avvikelser visar att
överförmyndarförvaltningens interna kontroll fungerar. Avvikelser, brister, misstag, både egna
och sådana som är orsakade av externa kontakter uppmärksammas fortlöpande. Kontroll som
vidtas med anledning av upprättade avvikelser är:
./ Kontroll av befintlig rutin, finns det rutin? Är den felaktig?
./ Har handläggare följt rutinen?
./ Finns det behov att uppdatera rutinen?
./ Finns behov av ytterligare åtgärd för att förbättra verksamheten?
Det noteras att 47 avvikelser beror på att handläggare inte har följt befintlig rutin. 19 av dessa
avvikelser är mindre allvarliga misstag som kan tänkas bero på hög arbetsbelastning och stress.
Följden har inte varit allvarlig eller påverkat huvudmännen. 31 av avvikelserna har kommit till
på grund av att uppgifter registreras in i verksamhetsstödet på ett felaktigt sätt. Dessa upptäckter har till största delen gjorts i samband med registervård. 11 av avvikelserna beror på att
handläggningsmålen inte har nåtts. I tre fall har förvaltningen inte yttrat sig inom förelagd tid
och inte heller begärt anstånd till tingsrätten. Det är främst frågan om ärenden där överförmyndarnämnden mottagit anmälan om behov av ställföreträdare från socialförvaltningen och
där underlag som styrker behovet inte har inkommit från sjukvården inom tre månader. Även
några bytesärenden, där byte inte har skett inom tre månader, återfinns inom denna kategori.
Anledningen till att byte inte har skett beror på svårighet att rekrytera i ett specifikt fall, att
huvudmannen inte har samtyckt till föreslagen god man eller inte går att nå vilket gör att
nämnden inte kan fatta beslut om byte. Elva av avvikelser beror på att annan aktör; tingsrätt,
annan överförmyndare eller annan förvaltning vidtagit åtgärder som har påverkat överförmyndarnämndens verksamhet negativt.
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De flesta avvikelserna under 2021 beror på den "mänskliga faktorn". Att handläggare inte har
tillämpat befintliga rutiner och/eller inte har registrerat rätt uppgifter i Wärna . Det är därför av
fortsatt stor vikt att nyanställda samt mer erfarna handläggare använder sig av befintliga rutiner och tillsammans tar ansvar för att dessa rutiner hela tiden anpassas till förändringar i verksamheten. Som en följd av avvikelserna har förvaltningen tagit fram checklistor för att misstag i
största möjliga mån ska kunna undvikas. Samtliga rutiner har gåtts igenom och omarbetats under året, för att underlätta för handläggare och förbättra verksamheten.
~ 17

Metoden med att kvalitetssäkra verksamheten genom avvikelser har fallit väl ut. Samtliga tjänstepersoner är delaktiga i avvikelsehanteringen och förbättringsåtgärderna som upptäckterna
ger upphov till. Handläggare upplever inte att avvikelserna är kritik riktad mot viss person utan
ser metoden som ett bra sätt att fortlöpande utveckla verksamheten. De är ett sätt som möjliggör för alla i verksamheten att vara delaktig i måluppfyllelse och kvalitetssäkring. Överförmyndarnämnden ämnar fortsätta med avvikelserapportering som en del av kvalitetsledningsarbetet
även under 2022.
5.4 Förbättringar

Överförmyndarnämndens systematiska kvalitetsledningsarbete ger upphov till mindre och
större förändringar i rutiner och processer. Utöver de förbättringsåtgärder som sker fortlöpande har även några större förändringarna vidtagits under 2021;
5.4.1 Omarbetat rutiner

Verksamhetens rutiner, för både Wärna och Lex 2, som tjänstepersonerna dagligen arbetar
efter har under 2021 gått igenom och uppdaterat.
5.4.2 Utökad kontroll av ställföreträdare

Utöver den årliga kontrollen i i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister genomförs nu även en årlig kontroll i Kronofogdemyndighetens register. Kontrollen genomförs på
samtliga förordnade ställföreträdare.
5.4.3 Checklistor

Checklista för granskning och för ansökan om uttagstillstånd har fått sällskap av checklista för
ansökan om försäljning av fast egendom och checklista för byte av ställföreträdare. Checklistorna har tagits fram för att handläggningen ska vara lika i alla ärenden och för att inget moment ska glömmas bort.
5.4.4 Krav på utbildning

Överförmyndarnämnden har beslutat att alla ställföreträdare som vill ta uppdrag i samverkanskommunerna, från och med 1 januari 2021, ska visa att de är lämpliga att inneha uppdraget
genom att genomgå en webbutbildning och få ett godkänt resultat på det slutprov som avslutar
webbutbildningen . Syftet är att ställföreträdaren, redan i ett inledande skede, ska ha tillräcklig
kunskap för att kunna företräda kommunernas huvudmän i syfte att hindra ekonomisk och
rättslig skada.
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5.4.5 Certifiering
Överförmyndarnämnden beslutade att ställföreträdare från och med 1 januari 2021 kan ansöka
om att bli certifierade ställföreträdare. Syftet med certifieringen är att ställföreträdarna ska få
ett erkännande vilket i förlängningen förhoppningsvis leder till att statusen höjs för alla som
väljer att åta uppdrag som god man och förvaltare inom överförmyndarnämndens samverkanskommuner.
För att bli certifierad ska en god man/förvaltare:
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•

genom kontroller hos Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, i Socialregistret och
hos överförmyndaren i hemkommunen bedömas vara rättrådiga och lämpliga att inneha
uppdrag som ställföreträdare. Du får inte vara satt under förvaltarskap. (Kontrollerna
tas av överförmyndarkontoret).

•

ha slutfört grundkurs/webbutbildning som nämnden anser vara lämplig.

•

vid ansökningstillfället; nyligen fullgjort kunskapstest/slutprov med godkänt resu ltat
minst 85 % korrekta svar.

•

=

Inte ha granskats med anmärkning under de senaste tre åren. {Innebär även att ställfö-

reträdaren har varit aktiv i minst tre kalenderår}
•

aldrig blivit entledigad med stöd av 11 kap 20 § FB

Överförmyndarnämnden har under 2021 certifierat fem ställföreträdare.
6.

GDPR

Kommunens dataskyddsombud, Svitiana Jelisic, genomförde under 2020 en inspektion av överförmyndarnämndens verksamhet. Inspektionen ledde fram till en inspektionsrapport

ll

.

Syftet

med inspektionen och rapporten var att ge den personuppgiftsansvarige, överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommun, en bild av hur arbetet har fortlöpt, vilka utvecklingsområden som finns samt ge en aktuell lägesbild. I rapporten har Dataskyddsombudet påtalat
att det finns förbättringsåtgärder att vidta. Under 2021 har verksamheten arbetat med åtgärder
för att möta dataskyddsombudets synpunkter.
6.1lnternkontroll och Dataskyddsförordningen
Överförmyndarnämnden har 2021 beslutat att en punkt på internkontrollplanen

12

från och med

2022 ska vara dedikerad det fortsatta arbetet med hantering av personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen.

11
12

ÖFN/Hnr 2020:252
Nämndplan 2022-2023 med budget 2022 ink internkontrollplan, ÖFN/Hnr 2021:317
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6.2 Plan för dataskyddsarbete
Förvaltningen har tagit fram en plan för dataskyddsarbete

13

.

I planen framgår de punkter som

Dataskyddsombudet fann anledning att kritisera i sin rapport, samt på vilket sätt förvaltningen
ämnar jobba vidare för att förbättra sitt arbete med att tillse att verksamheten hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
6.2.1 Dataskyddsorganisation
Under året har överförmyndarkontorets

enhetschef,

som

även

är nämndens GDPR-

samordnare, deltagit på nätverksträffar, både inom kommunen med Dataskyddsombudet och
andra GDPR-samordnare och i nätverk med andra kommuner. Syftet är att utveckla kompeten sen och få tips och stöd för det fortsatta arbetet.
6.2.2 Utbildning av personal GDPR
Samtliga medarbetare på överförmyndarkontoret har deltagit på de digitala utbildningarna som
erbjudits av Dataskyddsombudet under året. Information om grund- och vidareutbildningar
avseende GDPR ingår i överförmyndarkontorets introduktionsplan för nyanställda. Överförmyndarkontoret för statistik över vilka ut- och fortbildningar som tjänstepersonerna har deltagit på.
6.2.3 Registrerades rättigheter
Under 2021 har samtliga blanketter utvärderats. De har uppdaterats med relevant information
om behandling av personuppgifter till den registrerade . Även på hemsidan har informationen
u p pd aterats.
6.2.4 Personuppgiftsbiträdesavtal
Överförmyndarnämndens personuppgiftsbiträdesavtal har inventerats och leverantörer har
tecknat PUB-avtal som baseras på SKRs mall. Avtalen finns registrerade i LEX.
6.2.5 Personuppgiftsincident
Samtliga medarbetare utbildas i hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. Frågan ingår också i
förvaltningens introduktionsplan för nyanställda. Medarbetare uppmuntras till att uppmärksamma och anmäla personuppgiftsincidenter.
6.2.6 Registerförteckning
Arbetet med att organisera och genomföra registrering av personuppgifter har pågått under
året. Likaså granskning av registrerade behandlingar. Informationen till registrerade om hur
överförmyndarnämnden behandlar personuppgifter har publicerats på hemsidan. Informationen återfinns även på samtliga blanketter.

13

ÖFN/Hnr 2021 :329
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6.2.7 Behörigheter & konsekvensbedömning

Förvaltningen håller koll på medarbetares behörigheter till olika system och tar bort de behörigheter som inte längre behövs. Dock saknas alltjämt skriftliga rutiner för denna behörighetsfördelning.
Arbetet med att påbörja och färdigställa konsekvensbedömning har pågått under året.

7.

•

Barnkonventionen

( 20

Överförmyndarnämnden har under 2021 beslutat att en punkt på internkontrollplanen

14

från

och med 2022 ska vara dedikerad det fortsatta arbetet med att stärka barnet rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. Enligt Internkontrollplanen är kontrollmomentet att tillse att
Barnkonventionen tillämpas i verksamheten
7.1 Barnrättsstrateg

Under 2021 har en av tjänstepersonerna gått SKRs utbildning för att bli Barnrättsstrateg. Syftet
med utbildningen är att ge deltagarna övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det
innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt
arbete.
7.2 Handlingsplan

Överförmyndarnämndens första barnrättsstrateg har under 2021 påbörjat arbetet med att ta
fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med barnkonventionen.

14

Nämndplan 2022-2023 med budget 2022 ink internkontrollplan, ÖFN/Hnr 2021:317
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8.

Årets ekonomiska resultat

8.1 Driftbudget - Nämndens ekonomiska ramar 2021
Ekonomisk ram per verksamhet alt per Utfall

Budget,

Avvikelse

ansvar

Jan-dec kr

Jan-dec kr

Jan-dec kr

Flens del samverkan

1869222

1917000

47778

~21 )
Gnestas del samverkan

988188

1000000

11 812

Vingåkers del samverkan

1017952

1074000

56048

Samverkan totalt

3875362

3991000

115638

Budget,

Avvikelse

Ekonomisk ram per verksamhet alt per Utfall
ansvar

Jan-dec kr

Jan-dec kr

Jan-dec kr

Flen - arvoden mm

1502753

2284000

781247

Gnesta - arvoden mm

803652

800000

- 3 652

Vingåker - arvoden mm

399662

903000

503338

Arvoden totalt

2706067

3987000

1280933

Budget,

Avvikelse

Ekonomisk ram per verksamhet alt per Utfall
ansvar

Jan-dec kr

Jan-dec kr

Jan-dec kr

Flen - total

3371975

4201000

829025

Gnesta - total

1 791840

1800000

8160

Vingåker - total

1417614

1977000

559386

Totalt Överförmyndarnämnd

6581428

7978000

1396 572
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8.2 Kommentarer och analys till budgetavvikelse
8.2.1 Avseende samverkan
Kostnader för personal har varit lägre under året, då vikarier inte har täckt ordinarie personal
frånvaro fullt ut. Nämnden har köpt in och budgeterat för ett uppdaterat verksamhetssystem
och löpande kostnader för driften av detta. Systemet har inte, på grund av omständigheter utanför nämndens kontroll, kunnat tas i bruk. Kostnaderna för detta är därför lägre än beräknat.

•

I

8.2.2 Avseende Flen
Kostnader för arvoden till ställföreträdare har varit betydligt lägre mot budgeterat.
8.2.3 Avseende Gnesta
Kostnader för arvoden till ställföreträdare har varit något högre än beräknat.
8.2.4 Avseende Vingåker
Den reella kostnaden för arvoden är högre än vad utfallet visar. Detta beror med stor sannolikhet på att Vingåker räknat in intäkten för återbetalning av samverkanskostnader för kalenderår
2020 i ovanstående redovisning samt intäkter från socialförvaltningen för administrationskostnader för barn som erhållit uppehållstillstånd men ännu ej fått någon särskilt förordnad vårdnadshavare.
8.2.5 Effekter av covid-19
Något lägre kostnader för utbildningar/fortbildningar på grund av covid.
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9.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

2019

Dec-20

Dec -21

Antal ärenden

680

674

Antal förvaltarskap

100

94

Antal godmanskap, 11:4

354

346

Antal godmanskap, 11:1-3

8

8

Godmanskap

ensamkom-

21

7

Antal förordnade förmynder-

42

52

Antal legala förmynderskap

143

150

Antal ställföreträdare (stf)

531

524

Antal stf med fler än 5 upp-

12

11

3

3

Andel (%) kvinnliga stf

60

60

Andel (%) manliga stf

40

40

,

mande barn

skap

drag

Antal stf med fler än 10 uppdrag

719

Tillsyn

2019

2020

2021

Storlek på förmögenhet under ÖFs tillsyn
(SEK)lS

211590252

255076381

274286352

10800

11 000

11500

48

48

45

52

52

55

68

56

90

100

100

100

Snittarvode

16

Andel arvode

(SEK)
17

bekostade av kommunen (%)

(Avseende Flen 41 %)
(Avseende Gnesta 48 %)
(Avseende Vingåker 50 %)

Andel arvode

18

bekostade av huvudmän (%)

Andel årsräkningar som inkommit i tid (%)

Andel årsräkningar som inkommit i tid (%)
och granskats 1 juli.

Baserat på granskade redovisningshandlingar 1/1-31/12
Baserat på årsräkningar, inkl kostnadsersättning och bilersättning. Arvoden baseras på aktuellt prisbasbelopp.
När prisbasbeloppet ökar, stiger arvodena i motsvarande mån .
17 Baserat på årsräkningar (för kalenderår 2020)
18 Baserat på årsräkningar (för kalenderår 2020)
15
16
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1 (1)

Flen
_

_ _

kommun

DATUM

2022-02-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
TJÄNSTESTÄLLE
HANDLÄGGARE

DIARIENR
ÄRENDE

Till Överförmyndarnämnden

Överförmynda rkontoret
Jenny Dunberg

ÖFN/2022:9
Verksamhetsberättelse 2021 samt bokslut 2021, överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden verksamhetsberättelse samt bokslut för
2021

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut för kalenderår 2021.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur överförmyndarnämndens verksamhet har
bedrivits under kalenderår 2021. Bokslut och måluppfyllelse redovisas samt
uppföljning av nämndens internkontroll och systematiska förbättringsarbete.
Verksamhetsberättelsen utgör överförmyndarnämndens årliga rapport till
respektive samverkande kommuns fullmäktige av hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är. Enligt antagna Riktlinjer för intern
styrning och kontroll ska nämnden, när den har tagit del av den årliga rapporteringen av genomförd intern kontroll, delge även såväl kommunstyrelsen som
kommunens revisorer resultatet av rapporten. Information om de beslut som
nämnden eller styrelsen eventuellt fattat med anledning av rapporteringen ska
också förm las till kommunstyrelsen.

J~ Dunberg

Jurist/enhetschef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige i Flen, Gnesta och Vingåker
Kommunstyrelsen Flen, Gnesta och Vingåker
Revisorerna och Akt

721
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Flen
_

_

_

_ _ .;lMIltTIl,/ n

GNESTA =lfb
KOMMUN~

Vingåkers
kommun
PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

1
Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

§6

2022-02-15

ÖFN/2022:9

042

Verksamhetsberättelse 2021 samt bokslut 2021
Överförmyndarnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut tör kalenderår 2021.

Bakgrund
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur överförmyndarnämndens verksamhet har
bedrivits under kalenderår 2021. Bokslut och måluppfyllelse redovisas samt uppföljning av nämndens internkontroll och systematiska förbättringsarbete.

Verksamhetsberättelsen utgör överförmyndarnämndens årliga rapport till
respektive samverkande kommuns fullmäktige av hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är. Enligt antagna Riktlinjer för intern
styrning och kontroll ska nämnden, när den har tagit del av den årliga rapporteringen av genomförd intern kontroll, delge även såväl kommunstyrelsen som
kommunens revisorer resultatet av rapporten. Information om de beslut som
nämnden eller styrelsen eventuellt fattat med anledning av rapporteringen ska
också förmedlas till kommunstyrelsen.
Ärendet föredras av jurist/enhetschef Jenny Dunberg

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige i Flens kommun
Kommunfullmäktige i Gnesta kommun
v Kommunfullmäktige i Vingåkers kommun
Kommunstyrelsen i Flens kommun
Kommunstyrelsen i Gnesta kommun
Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
Revisorerna
Akt
Justerandes sign

;\v ixo!:)koll et vars justering
(_i-;~; iaq:l,:; p~

Flens kommuns

r:::ns!agstavla den

101,2 202. (2.

~~B~ge,t i~t~;~

............~(t<;>, ...0 ................. "".

Utdragsbestyrkande
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c:luserslpirolslappdatallocalltemplsolarplexusitlöfn beslut 220215 § 6 - verksamhetsberättelse 2021 samt bokslut 2021-(1 c20ca23-Oec2-4bcc-9dOb-2c?0404a8dfc}.rlf

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

55
(xx)

Kf §

KS 2021/156
KS 2022/168

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jasmina Hedentorp (C) från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Persson (S) som Vingåker kommuns
ordinarie ersättare i styrelsen för Hjälmarens vattenvårdsförbund.
Sammanfattning av ärendet
Jasmina Hedentorp (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Håkan Persson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som Vingåker kommuns ordinarie ersättare i styrelsen för Hjälmarens
vattenvårdsförbund.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2022-03-17
Begäran om entledigande 2022-03-21
Beslutet skickas till
Berörda
Socialnämnden
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Härmed vill jag säga upp mitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Hjälmarens
vattenvårdsförbund.

Vingåker den 21/3-22

di;;L4?. . Håkan Persson
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vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

56
(xx)

Kf §

KS 2022/54
KS 2022/136
KS 2022/156
KS 2022/168

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx (S) till revisor för Vingåkers kommun efter Ingvar
Lind (S).
2. Kommunfullmäktige utser xx (S) till revisor för Vårdförbundet Sörmland efter
Ingvar Lind (S).
3. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättande revisor för Vingåkershem efter
Ingvar Lind (S).
4. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättande revisor för Vingåkers
Kommunfastigheter efter Ingvar Lind (S).
5. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättande revisor för Vingåkerskraft efter
Ingvar Lind (S).
6. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättande revisor för Västra Sörmlands
räddningstjänst efter Ingvar Lind (S).
7. Kommunfullmäktige utser xx (x) till revisor i Vårdförbundet Sörmland efter JanOlof Blomster (L).
8. Kommunfullmäktige utser xx (C) till ersättare i socialnämnden efter Jasmina
Hedentorp (C).
9. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ordinarie ersättare i styrelsen för Hjälmarens
vattenvårdsförbund efter Håkan Persson (S).
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Lind (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som revisor för kommunen. och för vårdförbundet Sörmland, ersättande revisor för
Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter, Vingåker Kraft och Västra Sörmlands
räddningstjänst.
En ny revisor efter i Vårdförbundet Sörmland efter Jan-Olof Blomster (L) ska av
Vingåkers kommunfullmäktige.
Jasmina Hedentorp (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Håkan Persson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som Vingåker kommuns ordinarie ersättare i styrelsen för Hjälmarens
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2022-02-07
Protokollsutdrag Kf § 22/2022
Skrivelse 2022-03-11
Begäran om entledigande 2022-03-17
Begäran om entledigande 2022-03-21
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

57
(xx)

Beslutet skickas till
Berörda
Kommunrevisionen
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Vårdförbundet Sörmland
Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåkerkraft
Socialnämnden
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-02-07

33
(34)

KS 2021/725
KS 2022/54

Kf § 22

Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Björkdal (-) från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen, ersättare i socialnämnden, ersättare i krisledningsnämnden och
vice ordförande och ledamot i valberedningen.
2. Kommunfullmäktige entledigar Ingvar Lind (S) som revisor för kommunen och för
vårdförbundet Sörmland samt som ersättande revisor för Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter, Vingåkers Kraft och Västra Sörmlands räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet

)

Tommy Björkdal (-) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i socialnämnden, ersättare i
krisledningsnämnden och vice ordförande och ledamot i valberedningen.
Ingvar Lind (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som revisor för kommunen. och för vårdförbundet Sörm land, ersättande revisor för
Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter, Vingåker Kraft och Västra Sörm lands
räddningstjänst.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-12-14
Komplettering 202 1-12-15
Begäran om entledigande 2022-02-07

)

)

Beslutet skickas till
Berörda
Revisorerna i Vingåkers kommun
Vårdförbundet Sörmland
Västra Sörmlands räddningstjänst
Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåkers Kraft
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret

HR

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

1
(34)

Tid och plats
Måndagen den 7 februari 2022, kl. 14.00-16:45 Abrogården, stora salen i Vingåker och via
Teams.

)

)

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caroline Helmersson Olsson (S), ord.
Jörgen Larsson (S), l :e vice ordf.
Tommy Björkdal (-), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Monica Granström (S)
Therese Palm (S)
Olle Olsson (S)
Håkan Persson (S)
Anna Ateg (S)
Glenn Christensen (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Per-Erik Eriksson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Elizabeth Gillerstrand (C)
Tiina Rokka (V)
Leif Svensson (V)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (MP)
Anders Lundström (Vvtl)
Irene Sandqvist (-)

Aziz Jaali (S)
Erika Rask (S)
Jonathan Andersson (S)
Inger Lindfors (S)
Pierre Andersson (S)
Ulrika Grave (SO)
Christer Nodernar (-)
Marika Björkdal (M) §§ 7-23
Enrique Oiaz (KO)
Lola Östlund (MP)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Alan Grande, sekreterare 2

Deltagare på distans
Samtliga ledamöter deltog på distans förutom presidiet som deltog på plats på Abrogården.

Paragrafer

1- 23

Datum för justering
Sekreterare
A~a Olsson _

Ordförande

Justerande

~ . .Ji. (J1(~~t

L~l'S'°i;;cflA.... j~,.~
Jöl'e~' ~~ ...
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Fredrik Andersson

vingaker.se

Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

2
(34)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-02-16

för

Datum för anslagsnedtagande

2022-03-10

::~::~:~i:Plats protokollet p~
Namnförtydligande

Anna Olsson

)

)

)

Utdragsbestyrkande
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Från: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@vingaker.se>
Skickat: den 14 mars 2022 08:56
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: VB: revisor i Vårdförbundet Sörmland

Med vänlig hälsning
Nellie Jonasson
Nämndsekreterare
Kommunikationsenheten
| Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: | Växel: 0151-191 00
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Från: Kommun <kommun@vingaker.se>
Skickat: den 14 mars 2022 08:34
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@vingaker.se>
Ämne: VB: revisor i Vårdförbundet Sörmland

Med vänlig hälsning
Cecilia Blixt
Administratör/Telefoniansvarig
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-191 51 | Växel: 0151-191 00
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Från: .Kommunledningsforvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se>
Skickat: den 11 mars 2022 16:18
Till: Kommun <kommun@vingaker.se>
Kopia: Pia Carlsson <pia.carlsson@vfsormland.se>
Ämne: revisor i Vårdförbundet Sörmland

Hej!
Jan-Olof Blomster har avlidit.
Liberalerna i Katrineholm föreslår att Mårten Grotherus tar över uppdraget som revisor i Vårdförbundet Sörmland.
Katrineholms kommuns fullmäktige tar beslut den 21 februari om val av ordförande i kommunens revision.
I Förbundsordningen för Vårdförbundet Sörmland står det i 15 § - Val av revisorer för granskning av Förbundets verksamhet sker
enligt bestämmelser i kommunallagen. Fullmäktige i den kommun Förbundet har sitt säte (Vingåker) skall efter samråd med övriga
förbundsmedlemmar utse tre revisorer som är gemensamma för samtliga förbundsmedlemmar.
Med vänlig hälsning
Karin Österman Sundell
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Kommunledningsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-57000
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38
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Härmed vill jag säga upp mitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Hjälmarens
vattenvårdsförbund.

Vingåker den 21/3-22

di;;L4?. . Håkan Persson
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