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Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse xx att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringen sker den 28 april på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om inriktning på nationell plan för
Vingåkerskraft AB
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Sammanfattning
Spånga Kraftsstation
Spånga övre damm
Underlag styrelsen NAP-åtgärder
Ålödammen
211213 Beslutsunderlag inriktning NAP Billsbro kraftverk
211213 Beslutsunderlag inriktning NAP Spånga kraftverk Berga kvarn o såg Billsbro

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Genomförd scenarioanalys
Tre scenarion analyserade:
1. Alla åtgärder genomförs enligt VM´s förslag. Fiskväg, fiskavledare,
minimitappning i nivå med MLQ (vilket varit vanligt förekommande nivå i
senare tids mål). Investeringskostnad för anpassning uppstår, ersättning
för produktionsbortfall för del av produktionen minus självrisk (5 % av
befintlig bruttoproduktion).

2. Endast åtgärder för ål och stormusslor utförs. Fiskavledare, ålyngelledare,
minimitappning i nivå med LLQ. Investeringskostnad för åtgärder uppstår,
ersättning för produktionsbortfall för hela produktionen minus självrisk (5
% av befintlig bruttoproduktion).

3. Tillståndet återkallas och anläggningen avvecklas. Investeringskostnad för
avveckling uppstår, ersättning för produktionsbortfall för hela
produktionen minus självrisk (5 % av befintlig bruttoproduktion)

Innehåller flera begränsningar/antaganden och felaktigheter:
- Grova schabloniseringar av kostnader (baserat på bl.a. referensprojekt). Schablonpriser har
anpassats
till storlek på anläggning, belägenhet och lokala förhållanden.
- Antagande att inga nätnytteintäkter finns = felaktigt.
- Antagande att inga elcertifikat finns = felaktigt.
- Befintlig minimitappning enligt dom har tillämpats vid beräkning.
- Nyttjade verktyg tar ingen hänsyn till reglerförmågan. Kan inte nyttjas för ändamålet fullt ut och kan
inte ta hänsyn till förlorad reglerförmåga (genom t.ex. ökade villkorskrav magasinsreglering).
- Nyttjade verktyg kan inte fullt ut värdera förlorad reglerkraft.
- Om anläggningen är medtagen i NAP förutsätts att anläggningen kommer att omfattas av
finansiering
från VMF, och att VU kan uppvisa erforderliga verifikat på intäkter mm.
Process:
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1. Indata har levererats av NVVF och verksamhetsutövare, platsbesök har genomförts.
2. SMHI:s modelldata för närmast belägna modelleringspunkt har använts (angiven av VU och/eller
NVVF)
3. BEPPE har använts för beräkning, statisk minimitappning har tillämpats.
4. SNURRAN har använts för värdering.
BEPP
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Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Namn: Spånga (Kraftstation)
Ägare: Vingåkers Kraft

Län: Södermanland

Vattendrag: Vingåkersån, Nyköpingsån

Kommun: Vingåker

Koordinater: RT90 X: 6547550 Y: 1501200

Stationstyp: Ovanjordsanläggning

Drifttid normalår: 8 månader

Byggnadsår: 1912
Om-/till-byggnad: 1998
Antal/Typ av Turbiner: Dubbel
Francisturbin
Turbin Effekt: 150 kW
Typ av Reglering: Luckor vid övre
dammen
Normalproduktion: 0,7 GWh/år
Medelvattenföring: 3,6 m³/s

Intagsrännan med spettluckor.
Foto: Jerry Persson

Högvattenföring: 21,2 m³/s
Fallhöjd: 6,5 m

Grovgaller: Lutning/spaltavstånd:
Fingaller: Ja
Lutning/spaltavstånd: 60 grader/ 2cm

Domar: 1916-12-11 Oppunda häradsrätt
1948 (Smedberg)

Spånga Kraftstation, ligger utanför Vingåker.

Faunapassage: Bäck/ Södra
invallningsdiket?
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Spånga kraftstations byggnad.
Foto: Jerry Persson

Kort historik:
Spånga hammare med två härdar anlades 1641 av borgmästaren Joakim Danckwardt på NorrSpånga Krono- och skattehemmans ägor och var i bruk fram till 1867 då verksamheten lades
ner(Lundgren 1873).
Enligt SMHIs damm-register är dammen 6,5 meter hög.
Moderniserad 1998
Övrigt:
Parallellt med denna damm finns en delvis utriven damm i andra åfåran i SO (dämmer ej? och
medtogs ej i inventeringen 1986)
Gamla Sågdammen, denna har ett dämmande utskov kvar, fallhöjd 1m?
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Referenser
Vattenkraft.info, 2012, vattenkraft.info.se
Lundgren N.G. 1873, Vestra Vingåkers socken, Bohlins Boktryckeri, Örebro
Damminventeringsprotokoll, 1986, Inventering av dammbyggnader och lägen för små
vattenkraftverk, Länsstyrelsen i Södermanlands län
SMHIs damm-register
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Namn: Spånga (övre damm)
Ägare: Vingåkers Kraft AB

Län: Södermanland

Vattendrag: Vingåkersån, Nyköpingsån

Kommun: Vingåker

Koordinater: RT90 X: 6547450 Y: 1501050

Stationstyp: Regleringsdamm
Byggnadsår: Om-/till-byggnad: 1998
Antal/Typ av Turbiner: Turbin Effekt: Typ av Reglering: 2+2 spettluckor+
automatlucka
Normalproduktion: -

Luckorna vid spånga övre damm.
Foto: Jerry Persson

Medelvattenföring: 3,6 m³/s
Högvattenföring: 21,2 m³/s
Fallhöjd:3 m

Grovgaller: Lutning/spaltavstånd:
Fingaller: Lutning/spaltavstånd:

Domar: Oppunda häradsrätt 1916-12-11
1948 (Smedberg)

Spånga Övre damm, ligger utanför Vingåker.

Faunapassage: Bäck/ Södra
invallngsdiket?
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Ruin, vid spånga övre damm.
Foto: Jerry Persson

Kort historik:
Spånga hammare med två härdar anlades 1641 av borgmästaren Joakim Danckwardt på NorrSpånga Krono- och skattehemmans ägor och var i bruk fram till 1867 då verksamheten lades
ner (Lundgren 1873).
Enligt SMHIs damm-register är dammen mindre än 5 meter hög.
Ny automatlucka 1998 och styrning av denna.

Referenser
Damminventeringsprotokoll, 1986, Inventering av dammbyggnader och lägen för små
vattenkraftverk, Länsstyrelsen i Södermanlands län
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde
Lundgren N.G. 1873, Vestra Vingåkers socken, Bohlins Boktryckeri, Örebro
SMHIs damm-register
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Uppdaterad: 2020-12-21

Reviderad 2022-01-26

Underlag för inriktiningsbeslut Billsbro, Ålödammen, Spånga kraftstationer

Spånga
Scenarios

Stödmur
Btg åtgärder
Intagsgaller (fisk
(utloppskanal)
Förstärkning bro Styrutrustning
(dammsäkerhet) Fiskvandring/ål ledare avledare)
total kostnad
Produktion bortfall i Sek Total
Kostnad efter bidrag
1
800 000
200 000
275 000
350 000
1 750 000
900 000
4 275 000
100 000
4 175 000
626 250
2
800 000
200 000
275 000
350 000
70 000
900 000
2 595 000
100 000
2 495 000
374 250
3
300 000
75 000
0
0
1 750 000
0
2 125 000
300 000
1 825 000
273 750

Billsbro
Scenarios

Stödmur
Btg åtgärder
Intagsgaller (fisk
(inloppskanal)
Förstärkning bro Styrutrustning
(turbinrum)
Stenfyllning/ål ledare
avledare)
1
800 000
200 000
275 000
300 000
1 500 000
900 000
2
800 000
200 000
275 000
300 000
50 000
900 000
3
0
75 000
0
0
1 250 000
0

3 975 000
2 525 000
1 325 000

Produktion bortfall i Sek Total
Kostnad efter bidrag
330 000
3 645 000
546 750
100 000
2 425 000
363 750
600 000
725 000
108 750

Stödmur
Btg åtgärder
Intagsgaller (fisk
(utloppskanal)
Förstärkning bro Styrutrustning
(dammsäkerhet) Stenfyllning/ål ledare
avledare)
1
800 000
200 000
275 000
350 000
800 000
900 000
2
800 000
200 000
275 000
350 000
50 000
900 000
3
300 000
75 000
0
0
1 250 000
0

3 325 000
2 575 000
1 625 000

Produktion bortfall i Sek Total
Kostnad efter bidrag
330 000
2 995 000
449 250
100 000
2 475 000
371 250
600 000
1 025 000
153 750

Ålödammen/Spånga
Scenarios

Fastighet Spånga
Värdering ca
1st Hus; Taxeringsvärde
464 000
Fastighet Billsbro

Nettokostnad:

Värdering ca
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Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

996 000
735 000
262 500

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Namn: Ålödammen
Ägare: Vingåkers Kraft AB

Län: Södermanland

Vattendrag: Vingåkersån, Nyköpingsån

Kommun: Vingåker

Koordinater: RT90 X: 6545300 Y: 1496200

Stationstyp: Regleringsdamm
Byggnadsår:
Om-/till-byggnad: 1998
Antal/Typ av Turbiner: Turbin Effekt: Typ av Reglering: 5+4 Spettluckor, +
automatisk stållucka
Normalproduktion: Medelvattenföring: 3,45 m³/s

Regleringsluckorna.
Foto: Jerry Persson

Högvattenföring: 20 m³/s
Fallhöjd:0,8-1,4 m beroende på SG/DG

Faunapassage: Gammal ålkista/avledare?

Grovgaller: Lutning/spaltavstånd:
Fingaller: Lutning/spaltavstånd:

Domar: 1948 (Smedberg)

Ålödammen, ligger öster om Högsjö.
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Hålldammen(övre bilden) och ett valv i
den gamla bron. Foto: Jerry Persson

Kort historik:
Eventuellt har det varit ett järnbruk på platsen.
Den gamla valv-sten-bron bredvid luckorna är idag kulturmärkt.
Enligt SMHIs damm-register är dammen 1,7 meter hög byggd i jord, trä (och betong).
Renoverad 1998 med automatlucka och nya betongfundament.

Referenser
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde
Damminventeringsprotokoll, 1986, Inventering av dammbyggnader och lägen för små
vattenkraftverk, Länsstyrelsen i Södermanlands län
SMHIs damm-register
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Uppdaterad: 2020-12-21

15 december 2021

Beslutsunderlag för inriktning NAP, och specifikt
utredningsbehov:
Billsbro kraftverk samt Högsjöns reglerdamm (Ålödammen)
1. Sammanfattning
Billsbro kraftverk är beläget i vattenförekomsten Vingåkersån. Kraftverket drivs som ett
strömkraftverk men drar nytta av den vattenreglering om förekommer i Högsjön (Ålödammen)
som ger vissa möjligheter till produktionsplanering.
I vattendraget mellan Högsjön och Kolsnaren förekommer inga andra definitiva vandringshinder
än Billsbro- och Spånga kraftverk samt Ålödammen. Däremot är vattenområdet i stora delar
påverkat av kanalisation och invallningsföretag, vilket också påverkar befintliga möjligheter att
uppnå god ekologisk status. Återställning av rensade vattendrag kan ofta ge betydande effekter
på fisk- och bottenfauna, och bidra till att öka vattendragets tålighet mot hydrologisk påverkan.
Statusen i berörda vattenförekomster är måttlig till dålig. Bedömningar av ekologisk status är
delvis utförda med stöd av bedömningsgrunder, men vissa kvalitetsfaktorer av central betydelse
för omprövning enligt NAP är klassificerade genom expertbedömning. Bedömningar förefaller
ha utförts enligt vägledning HVMFS 2019:25, men vissa inkonsekvenser förekommer. Bättre
kunskap krävs i vattensystemet om nuvarande fisk- och stormusselbestånd, historiska bestånd
och detaljerad kunskap krävs om platsernas naturliga passageförhållanden. Kunskapsläget kan
förstärkas inför prövning genom t.ex. eDNA-undersökningar, eftersök av historiska uppgifter,
intervjuer med fiskeintressenter och platsspecifika studier av fallprofiler mm. Genom detta kan
bättre åtgärdsförslag upprättas, precist anpassade för de målsättningar som ska uppnås i
området, och slutligen resultera i mer kostnadseffektiva miljöanpassningsåtgärder.
Billsbro kraftverk har relativt anonym belägenhet och kraftverket och dess dämningsområde
bedöms inte påverka många närboende. Kulturhistoriska lämningar förekommer i närområdet
som behöver beaktas. Ålödammen (tillhörig anläggning) är mer publik, där vägsamfälligheter,
sjösänknings- och markavvattningsföretag kan beröras beroende på vilka åtgärder som ska
utföras och hur dessa dimensioneras. Flera boende förekommer runt Högsjön, men sjön tolkas i
nuläget inte som kraftigt uppdämd, varpå viss tålighet finns för t.ex. avsänkningsåtgärder.
Kulturmiljön betraktas som mycket känslig där stenvalvbron vid dammen utgör fornlämning och
påverkas av alla tänkbara åtgärder vid Ålödammen. Det är angeläget att utreda vilka åtgärder
för att förbättra ekologisk status som är förenliga med kulturmiljöintressen i området, och om
anpassningar kan göras för att eliminera behov av tillstånd enligt kulturmiljölagen.
Scenarioanalysen pekar på svaga negativa utfall för verksamhetsutövaren (ersättning
produktionsbortfall understiger självrisker) men kan påverkas kraftigt av fördyringar. Det är
Watermark Consulting AB
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dock mer sannolikt att ersättning för produktionsbortfall i realiteten kommer bli högre då
nätnytteintäkter och Ålödammens reglerbidrag ej ingår i analysen.
En avveckling skulle potentiellt medföra skador för tredje part, och troligen bedömas som en
betydande påverkan på kulturmiljöintressen i området. Dessutom skulle en möjlighet till
produktion av vattenkraftsel om ca 350 MWh/år försvinna.
Fullskalig anpassning genom fiskvägar och fiskavledare skulle medföra liknande påverkan på
tredje part, och även kunna medföra betydande skada på kulturmiljöintressen i området.
Produktion av vattenkraftsel skulle begränsas med ca 54 MWh/år (15%).
Begränsade anpassningsåtgärder skulle trots allt medföra relativt omfattande
produktionsbortfall (ca 30 MWh motsv. 9 %) men inte påverka tredje part eller
kulturmiljöintressen i lika stor utsträckning. Dock bedöms befintligt förslag till normsättning vara
i konflikt med detta scenario.
Anläggningen är som helhet idag i måttligt till dåligt skick och bedöms kräva omfattande
upprustning av kontrollutrustning, byggnader och betongkonstruktioner. Befintliga dammutskov
uppfyller inte standard för acceptabel arbetsmiljö mm.
Ålödammens reglering kan avvecklas utan stor påverkan på invallningsföretag kring sjön och
utan större avsänkning av vattenområdet (loppet mellan sjön och dammen är rensat och
kanaliserat).
På basis av detta bedöms en avveckling av Billsbro kraftverk och Ålödammen vara mest hållbar
ur ekologisk- och ekonomisk synvinkel.

2. Foton

Billsbro kraftverk och utskovsdamm. Foto: Watermark Consulting AB

Watermark Consulting AB
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3. Anläggningsbeskrivning
Billsbro kraftverk är beläget i Nyköpingsån ca 4 km nedströms utloppet av Högsjön. Ålödammen
är belägen i sjöutloppet och nyttjas för vattenreglering till förmån för Billsbro- och Spånga
kraftverk nedströms (tillhörig anläggning i NAP).

Lokalisering (röd rektangel) av Billsbro kraftverk och Ålödammen (Högsjöns regleringsdamm) inom Nyköpingsåns
avrinningsområde. Röda prickar anger dammar och kraftstationer tillhöriga NAP, gula prickar anger övriga
dammar.

3.1. Teknisk data Billsbro kraftverk
Kraftverket har 2 tvillingfrancis-aggregat med driftområdet 1,7 – 4,5 m3/s. Bruttofallhöjden är 4
m. Utskovsdammens fallhöjd bedöms uppgå till ca 3 m. Normalårsproduktion är 0,35 GWh,
installerad effekt är 150 kW.
Uppgifter om dammsäkerhetsklassificering saknas.

3.2. Teknisk data Ålödammen
Reglerdammens fallhöjd bedöms uppgå till ca 1,5 m. Uppgifter om dammsäkerhetsklassificering
saknas.

Watermark Consulting AB
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3.3. Hydrologiska data
Belägen i delavrinningsområde 5962, huvudavrinningsområde Nyköpingsån.
HHQ:

13,4 m3/s

MHQ:

8,3 m3/s

MQ:

3,3 m3/s

MLQ:

0,54 m3/s

LLQ:

0,3 m3/s

Watermark Consulting AB

Hovstavägen 5
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4. Scenarioanalys utfall omprövning enligt NAP
En analys har genomförts av ekonomiska förutsättningar för olika alternativa scenarion vid
omprövning enligt nationell plan för omprövning av vattenkraft. Syftet är att illustrera grovt
utfall för olika resultat vid omprövning utifrån de villkor som gäller för medfinansiering genom
Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB (VMF). Det ska poängteras att de schabloner som nyttjats
är mycket grova och har nyttjats på översiktligt underlagsmaterial samt kortare platsinspektion.
Även VMF:s riktlinjer och allmänna villkor kan komma att förändras/preciseras varpå utfallet kan
förändras. Likaså bygger värdering av produktionsbortfall (som utförts med VMF:s verktyg
SNURRAN) på värdetillfälle kvartal 3 2021, där prisjusteringar kommer att ske fram till den dag
ersättning ska fastställas. Ingen hänsyn har tagits till nätkostnad/nätintäkt eller eventuella
elcertifikatsintäkter.
De scenarion som analyserats är följande:
1. Samtliga åtgärder enligt Vattenmyndighetens (VM:s) åtgärdsförslag genomförs.
Ålödammen (som betraktas som tillhörig dammanläggning) förses med en fiskväg i form
av inlöp/omlöp i endera utskovsparti. En fiskväg anläggs vid kraftverket, via höger
utskovsdamm (betraktat i strömningsriktningen), som ett inlöp/omlöp kombinerat med
stryk (upptröskling av bottenområdet), med mynning i naturfåran. Ett låglutande
fingaller med fiskavledare installeras framför befintligt intag till kraftverket. En
minimitappning utdöms till den oreglerade medellågvattenföringen (MLQ).
Omprövningsansökan inriktas för detta ändamål.
2. Del av åtgärder enligt VM:s åtgärdsförslag utförs med tonvikt på de som bedöms vara
mest kostnadseffektiva. I detta fall installation av låglutande galler med fiskavledare,
införande av minimitappning till naturfåran vid utskovsdammen om LLQ, samt
installation av en ålyngelledare. Vid Ålödammen installeras ålyngelledare och
minimitappning om LLQ införs.
3. Tillståndet för verksamheten återkallas inom ramen för omprövningsprocess.
Kraftverksdammen och Ålödammen rivs ut och ersättning för produktionsbortfall
utbetalas av VMF. Ett sådant scenario föranleder risk för skadereglering gentemot
andra grannfastigheter runt berört dämningsområde, möjliggör geotekniska risker och
kan ligga i konflikt med kulturmiljövärden på platsen.

Watermark Consulting AB
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Kategori

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Produktionsbortfall

-54 MWh

-30 MWh

-350 MWh

Prövningsprocess

-0,5 Mkr

-0,6 Mkr

-0,6 Mkr

Fiskavledare

-0,9 Mkr

-0,9 Mkr

Fiskväg Billsbro krv

-1,5 Mkr

-0,07 Mkr
(ålyngelledare)

-1,25 Mkr (utrivning)

Fiskväg Ålödammen

-0,8 Mkr

-0,03 Mkr
(ålyngelledare)

-0,75 Mkr (utrivning)

VMF Ersättning process- och
genomförandeplan

+3,1 Mkr

+1,4 Mkr

+2,6 Mkr

Ersättning
produktionsbortfall*

+0,33 Mkr

0,1 Mkr

+0,6 Mkr

-0,2 Mkr

-0,1 Mkr

-0,4 Mkr

Netto ägare:

* Ersättning produktionsbortfall är sannolikt kraftigt underskattade då hänsyn ej tagits till eventuella
nätnytteintäkter.

Produktionsbortfallet är 54 MWh för scenario 1 vilket föranleder en viss ersättning, och detta
balanserar nästintill de självriskkostnader som uppkommer för en hög investeringsvolym.
Resultatet blir dock negativt för verksamhetsutövaren, till stor del beroende på Ålödammen
som enbart resulterar i investeringskostnader, utan att någon ersättning för produktionsbortfall
uppkommer. Ytterligare utredning bör visa hur fiskpassager kan anläggas på mer
kostnadseffektiva sätt, och hur Ålödammen kan hanteras.
Scenario 2 påverkar befintlig vattenkraftproduktion i lägst grad och medför relativt låga
investeringsvolymer. Det föreligger dock en uppenbar risk att scenariot inte kan realiseras pga
myndigheters inställning, rådande miljökvalitetsnorm mm. Utfallet blir då troligen att scenario 1
ändock måste genomföras, med totalt sett ökade processkostnader som följd.
Scenario 3 leder till en avveckling av verksamheten. Ersättningen för produktionsförluster
överstiger de självrisker som uppkommer av investeringar. Detta ska samtidigt ställas i relation
till dagens värde av befintlig elkraftproduktion, samt de risker som uppkommer vid avveckling i
form av skador på grannfastigheter, fornlämningar, infrastruktur. Erfarenhetsmässigt har dock
avvecklingar snarare tenderat till lägre utförandekostnader än det motsatta, men risken är
uppenbar att kostnader som inte täcks av bidrag från VMF kan uppkomma. I detta fall bedöms
risken för sakägarkonflikter vara stor pga rådande ägoförhållanden vid Ålödammen, samt pga
tekniska förutsättningar.
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5. Ekologisk status och rådande miljökvalitetsnorm
I Nyköpingsån har majoriteten av klassificeringar av ekologisk status skett på basis av
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (expertbedömningar). Vanligast förekommande är det
konnektivitet (i regel klassad som dålig) som benämns som grund för att den ekologiska
statusen sedan klassas som måttlig. I andra fall är det fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som
får motivera den ekologiska statusen. Där är det istället måttlig- till otillfredsställande status för
kvalitetsfaktorn näringsämnen som får motivera att ekologiska statusen klassificeras till måttlig
eller lägre.
Gemensamt för dessa fall är att det ofta funnits data för biologiska faktorer tillgänglig, som
också använts för att bedöma biologiska kvalitetsfaktorerna. Primärt ska de biologiska
kvalitetsfaktorerna styra klassificering av ekologisk status, och enbart när dessa klassificerats till
god status eller högre får de fysisk-kemiska kvalitetsfaktorerna påverka klassningen. Om dessa
visar på hög status blir det relevant att använda de hydromorfologiska faktorerna. I många fall
klassas dock ekologisk status efter antingen de fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna trots att biologiska kvalitetsfaktorer funnits tillgängliga och att dessa visar
mindre än god status.
I många fall är underlaget för klassificering av biologiska kvalitetsfaktorer undermåligt, och då
kan istället gruppering eller expertbedömning nyttjas som metod för statusklassificering.
Expertbedömning för den biologiska kvalitetsfaktorn fisk har skett för flera vattenförekomster,
och ofta baseras denna expertbedömning på att bristande konnektivitet (i regel definitiva
vandringshinder) påverkar fiskbeståndet negativt. En hydromorfologisk kvalitetsfaktor får alltså
styra en biologisk kvalitetsfaktor via expertbedömning. Även i dessa fall är det dock den
biologiska kvalitetsfaktorn (dvs fisk) som ska styra ekologisk status, vilket nästan aldrig är fallet.
Det finns också exempel där man valt att lyfta fram en mängd olika kvalitetsfaktorer som
underlag för klassningen utan någon som helst grund i hur klassning av ekologisk status ska gå
till. För Nyköpingsån har man angett övergödning och fysisk påverkan som styrande för
klassificeringen, men också angett morfologiskt tillstånd med underparametrar, vattendragets
närmiljö och svämplan samt kiselalger och näringsämnen som viktigt underlag för klassningen.
Slutligen finns även exempel där man överhuvudtaget inte anger vilka konkreta kvalitetsfaktorer
som styrt den ekologiska statusklassificeringen, se till exempel Hunn.
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5.1. Primärt påverkade vattenförekomster
Verksamheten påverkar i huvudsak följande vattenförekomster:
Namn

Id

Ekologisk
status

MKN

Motiv till klassning

Underlag

Vingåkersån
från Högsjön
till
sammanflödet
med
Gammalån

WA96987211

Måttlig

God
2027

Dålig konnektivitet,
fisk måttlig, fysisk
påverkan av
vandringshinder och
rensning.

Expertbedömning

Högsjön

WA50967272

Måttlig

God
2027

Bristande
konnektivitet, fysisk
påverkan,
näringspåverkan,
makrofyter

Bedömningsgrunder/
expertbedömning

Ekologisk status i Högsjön är till del klassificerad genom bedömningsgrunder (makrofyter obs 1
undersökning 2010, samt fys-kem förhållanden). Expertbedömning har även skett beträffande
fysisk påverkan (konnektivitet måttlig), men har inte resulterat i en klassning av fisk.
Hydromorfologiska bedömningsgrunder ska endast ses som ”säkra” tecken på sänkt biologisk
status om de visar på dålig eller otillfredsställande status. Konnektivitet klassas i detta fall som
måttlig och expertbedömning har inte resulterat i en klassning av status fisk.
Expertbedömningen får därför anses som osäker. Processen är trots detta korrekt utförd mot
bakgrund av vägledning på området, då bedömningsgrunder även styrker måttlig ekologisk
status.
Ekologisk status i Vingåkersån är klassificerad genom expertbedömning. Fysikalisk-kemiska
bedömningsgrunder pekar mot god ekologisk status, men denna sänks till måttlig genom
expertbedömning av fisk, då konnektivitet klassas som dålig. Processen är i detta fall korrekt
utförd mot bakgrund av vägledning på området, men underlaget är bristfälligt.

5.2. Vattenmyndighetens åtgärdsförslag (relaterat vattenkraft)
Vingåkersån
Ekologisk status är måttlig idag. Möjliggörande av upp- och nedströms passage vid bland annat
Billsbro kraftverk och Ålödammen föreslås.
Inga åtgärder är föreslagna relaterade till hydrologisk regim.

Högsjön
Ekologisk status är måttlig idag. Möjliggörande av upp- och nedströms passage vid bland annat
Billsbro kraftverk och Ålödammen föreslås.
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Inga åtgärder är föreslagna relaterade till hydrologisk regim.

5.3. Bristanalys
Undersökningar av fisksamhället saknas helt i bägge vattenförekomster. Trots detta görs
föreslås åtgärder för att förbättra fisksamhället, som till stor del är okänt.
Ur ekologisk synvinkel torde Vingåkersån och Högsjön påverkas i lika hög (eller liten)
utsträckning av konnektivitetsbrister. Det saknas en analys av konnektivitetens påverkan på
ekologisk status i bredare utsträckning. I Vingåkersån är konnektivitet klassad som dålig, då
vandringshinder förekommer inom vattenförekomsten. I Högsjön är konnektivitet klassad som
måttlig då vandringshinder förekommer i anslutning till vattenförekomsten. Den ekologiska
skillnaden mellan dessa är dock obefintlig och skillnaden i klassning beror enbart av
vattenförekomstens geografiska utsträckning, snarare än påverkan på biogiska kvalitetsfaktorer
av vandringshinder. Det saknas också underlag om hur den opåverkade situationen varit, där
god status för konnektivitet innebär att 1 % till mindre än 25 % av de vandringsbenägna
fiskarterna enligt referensförhållandet saknas på grund av bristande konnektivitet i uppströms
och nedströms riktning eller saknar möjlighet att vandra inom eller genom
ytvattenförekomsten. För att klassificera konnektivitet krävs bättre underlag om
referensförhållandet:
1. Naturligt förekommande fiskarter
2. Platsens (vandringshindrets) naturliga passageförutsättningar
Vattenmyndighetens åtgärdsförslag förefaller släntrianmässigt formulerat, och ovanligt
ospecificerat. Längsgående konnektivitet avses förbättras genom åtgärdsförslaget, men inga
åtgärder har föreslagits kopplat till hydrologisk regim eller konnektivitet i sidled (t.ex. genom
vattenreglering i Högsjön). Det föreligger därför en risk att de åtgärdsförslag som föreligger blir
verkningslösa om inte bredare grepp tas för att förbättra hydromorfologiska förutsättningar.
Åtgärdsförslagen förefaller inte ha upprättats utifrån platsspecifika förutsättningar. Bägge
dammanläggningarna är belägna vid eller omedelbart intill kulturhistoriska lämningar (Billsbro
kraftverk) eller fornlämningsområden (Ålödammen). Åtgärdsförslaget kan därför medföra
betydande påverkan på kulturmiljövärden i området, och kräva tillstånd från annan lagstiftning.
Uppgifter saknas om dammsäkerhetsklassificering av rubricerade dammanläggningar. Bägge
dammar torde dock kunna hänföras till klass U, dvs. utan dammsäkerhetsklass.
Dammsäkerhetsaspekter bedöms dock kunna hanteras i samband med konnektivitetsåtgärder
vid berörda dammar.
Vattenuttag sker ur Högsjön, invallningsföretag förekommer runt Högsjön och Vingåkersån.
Således förekommer flera parter som kan beröras/skadas av föreslagna åtgärder för att uppnå
MKN.
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6. Utredningsbehov inför omprövningsansökan
Utredningsbehovet för berörda dammar varierar beroende på hur omprövningsansökan är
tänkt att riktas. Generellt bör omprövningsansökan omfatta:
-

Teknisk beskrivning, baserad på äldre ritningar, nya mätningar, markägarförhållanden,
tidigare tillstånd, servitut mm, samt hydrologiska data.

-

Miljöbedömning avseende påverkan ekologisk status, föreslagna åtgärders påverkan på
möjligheter att uppnå MKN, lokal miljöpåverkan av föreslagna miljöanpassningsåtgärder
mm.

Statusklassificeringen av Högsjön och Vingåkersån präglas av bristande underlag, framförallt
gällande biologiska kvalitetsfaktorer. Det är angeläget att förbättra kunskapsläget för att kunna
upprätta förslag på kostnadseffektiva miljöanpassningsåtgärder till ansökan om omprövning. Att
i nuläget förbättra kunskapsläget genom standardiserade metoder såsom provfisken mm,
bedöms inte genomförbart med hänsyn till tidsplan.
Istället bör framtida utredningar, inom ramen för upprättande av en miljöbedömning, fokusera
på att skapa en bättre nulägesbild av fisksamhället i påverkade vattenområden, och en bättre
bild av referensförhållandet. Även konnektivitetsåtgärders påverkan på andra allmänna- och
enskilda intressen behöver belysas. Detta kan förslagsvis ske genom följande delutredningar:
•

Insamling av data om befintligt fisksamhälle i Högsjön respektive Vingåkersån genom
eDNA-undersökning, respektive insamlande av uppgifter från fritidsfiske, eventuellt
yrkesfiske, äldre databaser mm.

•

Insamling av data om historisk fisksamhälle i Högsjön respektive Vingåkersån genom
insamlande av uppgifter från fritidsfiske, eventuellt yrkesfiske, äldre databaser mm.

•

Kunskapssammanställning om platsernas naturliga passageförhållanden, med fokus på
Billsbro kraftverk, genom t.ex. studier av historiska kartor, inmätning och bedömning av
naturlig fallprofil mm.

•

Förstudie konnektivitetsåtgärder med skisserade förslag till åtgärder vid respektive
damm, och konsekvensanalys av påverkan kulturmiljö, invallningsföretag, diknings- och
sjösänkningsföretag, samt vattenuttag.
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Beslutsunderlag för inriktning NAP, och specifikt
utredningsbehov:
Spånga kraftverk
1. Sammanfattning
Spånga kraftverk är beläget i vattenförekomsten Vingåkersån. Kraftverket drivs som ett
strömkraftverk men drar nytta av den vattenreglering om förekommer i Högsjön (Ålödammen)
som ger vissa möjligheter till produktionsplanering.
I vattendraget mellan Högsjön och Kolsnaren förekommer inga andra definitiva vandringshinder
än Billsbro- och Spånga kraftverk samt Ålödammen. Däremot är vattenområdet i stora delar
påverkat av kanalisation och invallningsföretag, vilket också påverkar befintliga möjligheter att
uppnå god ekologisk status. Återställning av rensade vattendrag kan ofta ge betydande effekter
på fisk- och bottenfauna, och bidra till att öka vattendragets tålighet mot hydrologisk påverkan.
Statusen i berörda vattenförekomster är måttlig till dålig. Bedömningar av ekologisk status är
delvis utförda med stöd av bedömningsgrunder, men vissa kvalitetsfaktorer av central betydelse
för omprövning enligt NAP är klassificerade genom expertbedömning. Bedömningar förefaller
ha utförts enligt vägledning HVMFS 2019:25, men vissa inkonsekvenser förekommer. Bättre
kunskap krävs i vattensystemet om nuvarande fisk- och stormusselbestånd, historiska bestånd
och detaljerad kunskap krävs om platsernas naturliga passageförhållanden. Kunskapsläget kan
förstärkas inför prövning genom t.ex. eDNA-undersökningar, eftersök av historiska uppgifter,
intervjuer med fiskeintressenter och platsspecifika studier av fallprofiler mm. Genom detta kan
bättre åtgärdsförslag upprättas, precist anpassade för de målsättningar som ska uppnås i
området, och slutligen resultera i mer kostnadseffektiva miljöanpassningsåtgärder.
Spånga kraftverk ligger invid bebyggelse och utskovsdammen kan påverka flera närboende,
sakägare och intressenter. Kulturhistoriska lämningar förekommer i närområdet som behöver
beaktas. Vägsamfälligheter, sjösänknings- och markavvattningsföretag kan beröras beroende på
vilka åtgärder som ska utföras och hur dessa dimensioneras. Kulturmiljön betraktas som relativt
känslig. Det är angeläget att utreda vilka åtgärder för att förbättra ekologisk status som är
förenliga med kulturmiljöintressen i området, och om anpassningar kan göras för att eliminera
behov av tillstånd enligt kulturmiljölagen.
Scenarioanalysen pekar på svaga negativa utfall för verksamhetsutövaren (ersättning
produktionsbortfall understiger självrisker), förutom vid avveckling av verksamheten, men kan
påverkas kraftigt av fördyringar. Det är dock mer sannolikt att ersättning för produktionsbortfall
i realiteten kommer bli högre då nätnytteintäkter och Ålödammens reglerbidrag ej ingår i
analysen.
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En avveckling skulle potentiellt medföra skador för tredje part. Dessutom skulle en möjlighet till
produktion av vattenkraftsel om ca 350 MWh/år försvinna.
Fullskalig anpassning genom fiskvägar och fiskavledare skulle medföra liknande påverkan på
tredje part, och även kunna medföra betydande skada på kulturmiljöintressen i området.
Produktion av vattenkraftsel skulle begränsas med ca 58 MWh/år (15%).
Begränsade anpassningsåtgärder skulle trots allt medföra relativt omfattande
produktionsbortfall (ca 32 MWh motsv. 8 %) men inte påverka tredje part eller
kulturmiljöintressen i lika stor utsträckning. Dock bedöms befintligt förslag till normsättning vara
i konflikt med detta scenario.
Anläggningen är som helhet idag i måttligt till dåligt skick och bedöms kräva omfattande
upprustning av kontrollutrustning, byggnader och betongkonstruktioner. Befintliga dammutskov
uppfyller inte standard för acceptabel arbetsmiljö mm. Utloppskanalens stensättningar kräver
på kort sikt betydande investeringar för att uppnå acceptabel stabilitet och erosiosmotstånd.
Kraftstationen bedöms kunna stå kvar utan större ingrepp i byggnader vid en avveckling.
Intagskanalen läggs igen. En mer omfattande påverkan uppstår i dämningsområdet vid
utskovsdammen där avsänkningseffekter blir påtagliga.
På basis av detta bedöms en avveckling av Spånga kraftverk i nuläget vara mest hållbar ur
ekologisk- och ekonomisk synvinkel.
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2. Foton
Spånga
utskovsdamm.
Foto: Watermark
Consulting AB

Spånga kraftverk
och intagskanal.
Foto: Watermark
Consulting AB
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3. Anläggningsbeskrivning
Spånga kraftverk är beläget i Nyköpingsån ca 6,5 km nedströms utloppet av Högsjön.

Lokalisering (röd rektangel) av Spånga kraftverk inom Nyköpingsåns avrinningsområde. Röda prickar anger
dammar och kraftstationer tillhöriga NAP, gula prickar anger övriga dammar.

3.1. Teknisk data Spånga kraftverk
Kraftverket har 1 tvillingfrancis-aggregat med driftområdet 2 – 6 m3/s. Bruttofallhöjden är 6 m.
Utskovsdammens fallhöjd bedöms uppgå till ca 3,5 m. Normalårsproduktion är 0,385 GWh,
installerad effekt är 135 kW.
Uppgifter om dammsäkerhetsklassificering saknas.

3.2. Hydrologiska data
Belägen i delavrinningsområde 5962, huvudavrinningsområde Nyköpingsån.
HHQ:

13,4 m3/s

MHQ:

8,3 m3/s

MQ:

3,3 m3/s

MLQ:

0,54 m3/s

LLQ:

0,3 m3/s
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4. Scenarioanalys utfall omprövning enligt NAP
En analys har genomförts av ekonomiska förutsättningar för olika alternativa scenarion vid
omprövning enligt nationell plan för omprövning av vattenkraft. Syftet är att illustrera grovt
utfall för olika resultat vid omprövning utifrån de villkor som gäller för medfinansiering genom
Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB (VMF). Det ska poängteras att de schabloner som nyttjats
är mycket grova och har nyttjats på översiktligt underlagsmaterial samt kortare platsinspektion.
Även VMF:s riktlinjer och allmänna villkor kan komma att förändras/preciseras varpå utfallet kan
förändras. Likaså bygger värdering av produktionsbortfall (som utförts med VMF:s verktyg
SNURRAN) på värdetillfälle kvartal 3 2021, där prisjusteringar kommer att ske fram till den dag
ersättning ska fastställas. Ingen hänsyn har tagits till nätkostnad/nätintäkt eller eventuella
elcertifikatsintäkter.
De scenarion som analyserats är följande:
1. Samtliga åtgärder enligt Vattenmyndighetens (VM:s) åtgärdsförslag genomförs. En
fiskväg anläggs vid kraftverket, via utskovsdammen, som ett inlöp/omlöp kombinerat
med stryk (upptröskling av bottenområdet), med mynning i naturfåran. Ett låglutande
fingaller med fiskavledare installeras framför befintligt kanalintag. En minimitappning
utdöms till den oreglerade medellågvattenföringen (MLQ). Omprövningsansökan
inriktas för detta ändamål.
2. Del av åtgärder enligt VM:s åtgärdsförslag utförs med tonvikt på de som bedöms vara
mest kostnadseffektiva. I detta fall installation av låglutande galler med fiskavledare,
införande av minimitappning till naturfåran vid utskovsdammen om LLQ, samt
installation av en ålyngelledare.
3. Tillståndet för verksamheten återkallas inom ramen för omprövningsprocess.
Intagskanal läggs igen. Utskovsdammen rivs ut och ersättning för produktionsbortfall
utbetalas av VMF. Ett sådant scenario föranleder viss risk för skadereglering gentemot
andra grannfastigheter runt berört dämningsområde, möjliggör geotekniska risker och
kan ligga i konflikt med kulturmiljövärden på platsen.
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Kategori

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Produktionsbortfall

-58 MWh

-32 MWh

-385 MWh

Prövningsprocess

-0,4 Mkr

-0,6 Mkr

-0,4 Mkr

Fiskavledare

-0,9 Mkr

-0,9 Mkr

…

Fiskväg Spånga krv

-1,75 Mkr

-0,07 Mkr
(ålyngelledare)

-1,75 Mkr (utrivning)

VMF Ersättning process- och
genomförandeplan

+2,6 Mkr

+1,3 Mkr

+1,8 Mkr

Ersättning
produktionsbortfall*

+0,36 Mkr

0,12 Mkr

+0,63 Mkr

-0,1 Mkr

-0,1 Mkr

+0,4 Mkr

Netto ägare:

* Ersättning produktionsbortfall är sannolikt kraftigt underskattade då hänsyn ej tagits till eventuella
nätnytteintäkter.

Produktionsbortfallet är 58 MWh för scenario 1 vilket föranleder en viss ersättning, och detta
balanserar nästintill de självriskkostnader som uppkommer för en hög investeringsvolym.
Resultatet blir dock svagt negativt för verksamhetsutövaren. Ytterligare utredning bör fokusera
på hur fiskpassage kan anläggas på mer kostnadseffektiva sätt.
Scenario 2 påverkar befintlig vattenkraftproduktion i lägst grad och medför relativt låga
investeringsvolymer. Det föreligger dock en uppenbar risk att scenariot inte kan realiseras pga
myndigheters inställning, rådande miljökvalitetsnorm mm. Utfallet blir då troligen att scenario 1
ändock måste genomföras, med totalt sett ökade processkostnader som följd.
Scenario 3 leder till en avveckling av verksamheten. Ersättningen för produktionsförluster
överstiger de självrisker som uppkommer av investeringar. Detta ska samtidigt ställas i relation
till dagens värde av befintlig elkraftproduktion, samt de risker som uppkommer vid avveckling i
form av skador på grannfastigheter, fornlämningar, infrastruktur. Erfarenhetsmässigt har dock
avvecklingar snarare tenderat till lägre utförandekostnader än det motsatta, men risken är
uppenbar att kostnader som inte täcks av bidrag från VMF kan uppkomma. I detta fall bedöms
risken för sakägarkonflikter vara begränsad.
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5. Ekologisk status och rådande miljökvalitetsnorm
I Nyköpingsån har majoriteten av klassificeringar av ekologisk status skett på basis av
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (expertbedömningar). Vanligast förekommande är det
konnektivitet (i regel klassad som dålig) som benämns som grund för att den ekologiska
statusen sedan klassas som måttlig. I andra fall är det fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som
får motivera den ekologiska statusen. Där är det i stället måttlig- till otillfredsställande status för
kvalitetsfaktorn näringsämnen som får motivera att ekologiska statusen klassificeras till måttlig
eller lägre.
Gemensamt för dessa fall är att det ofta funnits data för biologiska faktorer tillgänglig, som
också använts för att bedöma biologiska kvalitetsfaktorerna. Primärt ska de biologiska
kvalitetsfaktorerna styra klassificering av ekologisk status, och enbart när dessa klassificerats till
god status eller högre får de fysisk-kemiska kvalitetsfaktorerna påverka klassningen. Om dessa
visar på hög status blir det relevant att använda de hydromorfologiska faktorerna. I många fall
klassas dock ekologisk status efter antingen de fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna trots att biologiska kvalitetsfaktorer funnits tillgängliga och att dessa visar
mindre än god status.
I många fall är underlaget för klassificering av biologiska kvalitetsfaktorer undermåligt, och då
kan istället gruppering eller expertbedömning nyttjas som metod för statusklassificering.
Expertbedömning för den biologiska kvalitetsfaktorn fisk har skett för flera vattenförekomster,
och ofta baseras denna expertbedömning på att bristande konnektivitet (i regel definitiva
vandringshinder) påverkar fiskbeståndet negativt. En hydromorfologisk kvalitetsfaktor får alltså
styra en biologisk kvalitetsfaktor via expertbedömning. Även i dessa fall är det dock den
biologiska kvalitetsfaktorn (dvs fisk) som ska styra ekologisk status, vilket nästan aldrig är fallet.
Det finns också exempel där man valt att lyfta fram en mängd olika kvalitetsfaktorer som
underlag för klassningen utan någon som helst grund i hur klassning av ekologisk status ska gå
till. För Nyköpingsån har man angett övergödning och fysisk påverkan som styrande för
klassificeringen, men också angett morfologiskt tillstånd med underparametrar, vattendragets
närmiljö och svämplan samt kiselalger och näringsämnen som viktigt underlag för klassningen.
Slutligen finns även exempel där man överhuvudtaget inte anger vilka konkreta kvalitetsfaktorer
som styrt den ekologiska statusklassificeringen, se till exempel Hunn.
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5.1. Primärt påverkade vattenförekomster
Verksamheten påverkar i huvudsak följande vattenförekomster:
Namn

Id

Ekologisk
status

MKN
(förslag
förv.cykel
3)

Motiv till klassning

Underlag

Vingåkersån
från Högsjön
till
sammanflödet
med
Gammalån

WA96987211

Måttlig

God
2027

Dålig konnektivitet,
fisk måttlig, fysisk
påverkan av
vandringshinder
och rensning.

Expertbedömning

Kolsnaren

WA65129228

Dålig

God
2033

Växtplankton och
näringsämnen
styrande.
Konnektivitet ej
klassad, data fisk
saknas.

Bedömningsgrunder

Ekologisk status i Kolsnaren är klassificerad genom bedömningsgrunder växtplankton och
näringsämnen. Ingen klassning har skett av konnektivitet eller andra hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer. Därmed har ingen expertbedömning har även skett beträffande status för fisk.
Processen är korrekt utförd mot bakgrund av vägledning på området, då bedömningsgrunder
styrker dålig ekologisk status.
Ekologisk status i Vingåkersån är klassificerad genom expertbedömning. Fysikalisk-kemiska
bedömningsgrunder pekar mot god ekologisk status, men denna sänks till måttlig genom
expertbedömning av fisk, då konnektivitet klassas som dålig. Processen är i detta fall korrekt
utförd mot bakgrund av vägledning på området, men underlaget är bristfälligt.

5.2. Vattenmyndighetens åtgärdsförslag (relaterat vattenkraft)
Vingåkersån
Ekologisk status är måttlig idag. Möjliggörande av upp- och nedströms passage vid bland annat
Spånga kraftverk föreslås.
Inga åtgärder är föreslagna relaterade till hydrologisk regim.

Kolsnaren
Ekologisk status är dålig idag. Inga åtgärder kopplade till Spånga kraftverk föreslås.
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5.3. Bristanalys
Undersökningar av fisksamhället saknas helt i bägge vattenförekomster. Trots detta görs
föreslås åtgärder för att förbättra fisksamhället, som till stor del är okänt.
Ur ekologisk synvinkel torde även Kolsnaren påverkas av konnektivitetsbrister i dess
huvudsakliga tillrinningsområde. Det saknas en analys av konnektivitetens påverkan på
ekologisk status i bredare utsträckning. I Vingåkersån är konnektivitet klassad som dålig, då
vandringshinder förekommer inom vattenförekomsten. I Kolsnaren är konnektivitet inte klassad
alls, trots att vandringshinder uppenbarligen förekommer i anslutning till vattenförekomsten.
Det saknas också underlag om hur den opåverkade situationen varit, där god status för
konnektivitet innebär att 1 % till mindre än 25 % av de vandringsbenägna fiskarterna enligt
referensförhållandet saknas på grund av bristande konnektivitet i uppströms och nedströms
riktning eller saknar möjlighet att vandra inom eller genom ytvattenförekomsten. För att
klassificera konnektivitet krävs bättre underlag om referensförhållandet:
1. Naturligt förekommande fiskarter
2. Platsens (vandringshindrets) naturliga passageförutsättningar
Vattenmyndighetens åtgärdsförslag förefaller släntrianmässigt formulerat, och ovanligt
ospecificerat. För Kolsnaren förefaller dock åtgärdsförslag och statusklassificering kopplat till
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer ha ”glömts bort”. Längsgående konnektivitet avses
förbättras genom åtgärdsförslag i Vingåkersån, men inga åtgärder har föreslagits kopplat till
hydrologisk regim eller konnektivitet i sidled (t.ex. genom vattenreglering i Högsjön). Det
föreligger därför en risk att de åtgärdsförslag som föreligger blir verkningslösa om inte bredare
grepp tas för att förbättra hydromorfologiska förutsättningar.
Åtgärdsförslagen förefaller inte ha upprättats utifrån platsspecifika förutsättningar.
Dammanläggningen är belägen invid fornlämningsområden. Åtgärdsförslag kan därför medföra
betydande påverkan på kulturmiljövärden i området, och kräva tillstånd från annan lagstiftning.
Uppgifter saknas om dammsäkerhetsklassificering av rubricerad dammanläggning. Den torde
dock kunna hänföras till klass U, dvs. utan dammsäkerhetsklass. Dammsäkerhetsaspekter
bedöms dock kunna hanteras i samband med konnektivitetsåtgärder vid berörda dammar.
Invallningsföretag förekommer runt Vingåkersån, viss skredrisk kan föreligga, regleringsföretag
förekommer. Således förekommer flera parter som kan beröras/skadas av föreslagna åtgärder
för att uppnå MKN.
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6. Utredningsbehov inför omprövningsansökan
Utredningsbehovet för berörd damm varierar beroende på hur omprövningsansökan är tänkt
att riktas. Generellt bör omprövningsansökan omfatta:
-

Teknisk beskrivning, baserad på äldre ritningar, nya mätningar, markägarförhållanden,
tidigare tillstånd, servitut mm, samt hydrologiska data.

-

Miljöbedömning avseende påverkan ekologisk status, föreslagna åtgärders påverkan på
möjligheter att uppnå MKN, lokal miljöpåverkan av föreslagna miljöanpassningsåtgärder
mm.

Statusklassificeringen av Kolsnaren och Vingåkersån präglas av bristande underlag, framförallt
gällande biologiska kvalitetsfaktorer (fisk och bottenfauna). Det är angeläget att förbättra
kunskapsläget för att kunna upprätta förslag på kostnadseffektiva miljöanpassningsåtgärder till
ansökan om omprövning. Att i nuläget förbättra kunskapsläget genom standardiserade metoder
såsom provfisken mm, bedöms inte genomförbart med hänsyn till tidsplan.
Istället bör framtida utredningar, inom ramen för upprättande av en miljöbedömning, fokusera
på att skapa en bättre nulägesbild av fisk- och bottenfaunasamhället i påverkade
vattenområden, och en bättre bild av referensförhållandet. Även konnektivitetsåtgärders
påverkan på andra allmänna- och enskilda intressen behöver belysas. Detta kan förslagsvis ske
genom följande delutredningar:
•

Insamling av data om befintligt fisksamhälle i Kolsnaren respektive Vingåkersån genom
eDNA-undersökning, respektive insamlande av uppgifter från fritidsfiske, eventuellt
yrkesfiske, äldre databaser mm.

•

Insamling av data om historiskt fisksamhälle i motsvarande vatten genom insamlande av
uppgifter från fritidsfiske, eventuellt yrkesfiske, äldre databaser mm.

•

Kunskapssammanställning om platsens naturliga passageförhållanden, genom t.ex.
studier av historiska kartor, inmätning och bedömning av naturlig fallprofil mm.

•

Förstudie konnektivitetsåtgärder med skisserade förslag till åtgärder vid dammen, och
konsekvensanalys av påverkan kulturmiljö och invallningsföretag.
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Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Namn: Berga Kvarn
Ägare: Vingåker Kraft AB

Län: Södermanland

Vattendrag: Vingåkersån, Nyköpingsån

Kommun: Vingåker

Koordinater: RT90 X: 6547450 Y: 1500800

Stationstyp: Hålldamm
Byggnadsår: 1938
Om-/till-byggnad: Antal/Typ av Turbiner: Turbin Effekt: Typ av Reglering: Dammen dämmer i
stort sätt inte, delvis raserade
utskovsdammar (1986)
Normalproduktion: Medelvattenföring: 3,6 m³/s

Rester av det som finns kvar av den gamla
kvarnen (ev sågen?), här ser man var
vattenhjulen varit.
Foto: Jerry Persson

Högvattenföring: 21,1 m³/s
Fallhöjd: 0,2?

Faunapassage: -

Grovgaller: Lutning/spaltavstånd:
Fingaller: Lutning/spaltavstånd:
Berga Kvarn ligger strax ovanför Spånga
Kraftstation i Vingåkersån.

Domar: -
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Uppdaterad: 2020-12-21

Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Nedströms den gamla kvarnbyggnaden.
Foto: Jerry Persson

Kort historik:
Berga kvarn byggdes 1886 i 3 våningar. Den drevs av ett vattenfall på 2m, året om.
Kvarnverket drevs 1923 av 2 turbiner på tillsammans 60hkr och verket bestod av; 3 par
stenar, en dubbel valsstol, ett korngrynsverk, ett fullständigt rensverk och hade elbelysning.
Det fanns även en sågrörelse bredvid kvarnen (Winning, 1940).
Vid Berga lär det ha funnit en tidigare kvarn, byggd 1859 med 4 par stenar och grynverk.
Berga som har tillhört Spånga bruk och nämns även med namn 1776 (Lundgren 1873) vilket
antyder att funnits en kvarn på platsen under en mycket längre tid. Idag finns inget kvar som
dämmer vid kvarnen då det som är kvar är raserade ruiner.

Referenser
Damminventeringsprotokoll, 1986, Inventering av dammbyggnader och lägen för små
vattenkraftverk, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Lundgren N.G. 1873, Vestra vingåkers socken, Bohlins Boktryckeri Örebro
Winning Jacob, 1940, Svenska Kvarnar, Svenska yrkesförlaget AB, Stockholm
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Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Namn: Billsbro
Ägare: Vingåkers Kraft AB

Län: Södermanland

Vattendrag: Vingåkersån, Nyköpingsån

Kommun: Vingåker

Koordinater: RT90 X: 6546600 Y: 1499250

Stationstyp: Ovanjordsanläggning
Byggnadsår: 1920
Om-/till-byggnad: 1922, 1998
Antal/Typ av Turbiner: 2+2
Franciserturbiner
Turbin Effekt: 150 kW
Typ av Reglering: 4+3 spettluckor +
automatlucka
Normalproduktion: 0,6 GWh/år
Medelvattenföring: 3,5 m³/s

Reglerings luckorna vid Billsbro.
Foto: Jerry Persson

Högvattenföring: 20,2 m³/s
Fallhöjd: 4 m
Drifttid normalår: 8 månader

Faunapassage: Södra invallningen/dike?

Grovgaller:Lutning/spaltavstånd:
Fingaller: Ja
Lutning/spaltavstånd: 65 grader/ 2cm

Domar: 1948 (Smedberg)
Billsbro, ligger utanför Vingåker.
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Dammar i Nyköpingsåarnas Avrinningsområde

Den vita byggnaden är den gamla kvarnen medan
den röda tegelbyggnaden är kraftstationen.
Foto: Jerry Persson

Kort historik:
Billsbro Kvarn byggdes på 1600-talet. Hade 1873 4 par stenar och ett grynverk (Lundgren
1873). Den drevs av ett vattenfall på 3,8m, året om och 1917 drevs kvarnverket av 2 motorer
på tillsammans 41hkr och verket bestod av: 2 par stenar, en dubbel valsstol, ett
korngrynsverk, och ett fullständigt rensverk och hade elbelysning och eget kraftverk
(Winning, 1940).
Billsbro Bruk anlades 1629 och hade två härdar då det skattades för första gången 1638. Men
var nedlagt under en period där efter och återupptogs 1661. 1850 lades dock bruket ner för
gott (Lundgren 1873).
I dag finns det en vattenturbin på platsen för elproduktion.
Enligt SMHIs damm-register är dammen mindre än 5 meter hög.
Renoverad med ny automatlucka 1998

Referenser
Winning Jacob, 1940, Svenska Kvarnar, Svenska yrkesförlaget AB, Stockholm
Lundgren N.G. 1873, Vestra Vingåkers socken, Bohlins Boktryckeri, Örebro
Vattenkraft.info, 2012, www.vattenkraft.info.se
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Damminventeringsprotokoll, 1986, Inventering av dammbyggnader och lägen för små
vattenkraftverk, Länsstyrelsen i Södermanlands län
SMHIs damm-register

41

Uppdaterad: 2020-12-21

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

97
(xx)

Ks §

KS 2022/19

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

98
(xx)

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

99
(xx)

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

100
(xx)

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

101
(xx)

Ks §

KS 2022/5

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Uppdragslistan innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Beslutsunderlag
Uppdragslista 2022-04-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

102
(xx)

Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning i följande beslutsärenden:
-

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2023–2025

-

Trafikbeställning - Tilläggsbeställning och utredningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

103
(xx)

Ks §

KS 2022/24

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Månadsrapport mars

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Månadsrapport Mars

Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

1
49

Innehållsförteckning
1.1 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 3

2
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1.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall
Mar 2022

Ack budget
Mar 2022

Avvikelse
mot budget
Mar 2022

Årsbudget
Mar 2022

Prognos Mar
2022

31 657

33 345

1 688

133 382

-1 500

Politik

1 848

2 322

474

9 287

200

Kommunledningsadministration

1 364

1 142

-222

4 568

-1 600

IT

2 175

2 207

31

8 826

0

Nämnd- och
kommunikationsenheten

1 800

2 001

201

8 004

50

Ekonomienheten

9 970

10 245

275

40 982

150

HR-enheten

2 162

2 339

177

9 354

0

12 338

13 090

752

52 361

-300

Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

Totalt visar kommunstyrelsens förvaltning + 1 688 tkr jämfört med budget. Prognosen pekar på
– 1 500 tkr I den summan ingår besparing inom KS på -1,4 mkr och som återfinns under område
Kommunchef.
Från och med i år sätts prognosen för Kommunstyrelsen och Politik utifrån kända beslut, inte som
tidigare alltid till noll kronor. Skälet är att prognossäkerheten blir bättre men samtidigt ligger det då en
reservation för de samtal som kan pågå i den politiska ledningen om planerade insatser.
I posten Kommunledningsadministration har det varje år på senare år legat en ofördelad besparing på
strax under 1,5 mnkr. Förvaltningen har varje år kunnat hämta hem den eller balansera den mot
överskott på andra poster. Så här tidigt på året är det svårt att förutsäga om det lyckas igen och därför
är prognosen för den posten satt till -1,3 mnkr, vilket är den viktigaste förklaringen till att prognosen
för Kommunstyrelsen som helhet blir -1 500 tkr.
Ett annat skäl till den prognostiserade negativa avvikelsen är att kommunchefen har anlitat en konsult
som tillförordnad samhällsbyggnadschef för perioden april – midsommar. Den totala beräknade
kostnaden är 600 tkr.
Posten Bidrag och avgifter, under Ekonomienheten, är som alltid osäker.
Politik visar ett utfall jämfört med budget + 474 tkr. Årsprognos + 200 tkr
Det positiva utfallet jämfört med föregående månad beror i förstahand på att bidrag till höstens val
redan inkommit.
I området politik ingår
Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse + 62 tkr. Inom området ingår bl.a. arvoden och
kostnader för partistöd.
Kommunstyrelse Budgetavvikelsen. + 43 tkr.
Revision visar en budgetavvikelse på + 91 tkr. Revisionen räknar med att använda nästan alla medel
till olika granskningar, men prognosen pekar mot ett litet överskott på +20 tkr
Valnämnd Budgetavvikelse + 297 tkr. Medel finns budgeterade för arvoden och övriga kostnader
inför höstens val. Statsbidraget till omkostnader för valet har kommit under mars månad och därmed
ett högt utfall mot budget.
Överförmyndaren har en budgetavvikelse + 82 tkr. Verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med
Flen och Gnesta och där Flen sköter det operationella. Prognos + 180 tkr
3
51

KS-resurs. Budgetavvikelsen är -102 tkr. Posten används bland annat till oförutsedda kostnader. Den
totala budgeten är 2 119 tkr och hittills beslutade medel är resurs för ungdomsråden 300 tkr, Projekt
näringsliv 600 tkr, förslag medfinansiering Österåker Byahus 850 tkr. Bidrag till installation av
bredband för jaktskytteklubben 20 tkr och 340 tkr till konstgräsplan Högsjö BK. Totalt 2 110 tkr. Men
eftersom budgeteten är fördelad på 12 månader så blir det en hög kostnad i början av året för en del
projekt.
Kommunledningsadministrationen visar ett utfall jämfört med budget på -222 tkr. Årsprognos 1 600 tkr
Kommunledningsadministration består av kommunchef, näringslivsansvarig samt strateger inom
Kris- och beredskap, brottsförebyggande.
Budgetavvikelse tom mars 2022 för näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
brottsförebyggande är + 100 tkr.
Kommunchefens budgetavvikelse är - 322 tkr. I utfallet ingår en besparing för kommunen på - 1 397
tkr. Beräknad kostnad för tillfällig biträdande samhällsbyggnadschef from april tom juni ca 600 tkr,
varav KoS står för 300 tkr och kommunchefen för 300 tkr.
From mars finns IT som en egen verksamhetsrad och därmed är budgetens omslutning för
kommunlednings administration lägre än föregående månad.
IT visar ett utfall jämfört med budget på + 31 tkr.
IT-enhetens överskott för mars beror främst på att driftsbudgeten innehåller stora delar som är löpande
inköp. Beroende på när dessa görs under året kan prognosen variera en del varför det är svårt att peka
ut individuella orsaker. Budgeten är i balans och vi räknar med att den så kommer vara
fortsättningsvis.
Kommunikationsenheten visar ett utfall jämfört med budget på + 201 tkr. Årsprognosen är
+ 50 tkr.
Överskottet beror bl.a. på ännu inte igångsatta projekt samt vabb, föräldraledighet och sjukskrivningar.
Nedan visas de olika ansvaren inom enheten.
Kommunikationschef. Utfall visar + 81 tkr. Här ingår bl.a. alla personalkostnader inom enheten.
Kommunikation. Utfall + 62 tkr. Här återfinns marknadsföringskostnader, drift av olika
kommunikationsverktyg, utrustning o dyl
Nämndservice. Utfall + 40 tkr. Här finns bl a kostnader för frakt, sekretesstunnor, kaffe och
förtroendemannasystem. Dessutom en intäkt från fg år som avser IT
Telefoni. Utfall + 18 tkr. Här finns kostnader för telefon, växeln och samverkansavtal med
Katrineholm och Flen inom telefoni.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att marknadsföra
och informera kring våra kommande större utvecklingsprojekt t ex nybyggnationer,
kompetensförsörjning, kommuninformation. Återstående medel är 3 650 tkr.
Ekonomienheten redovisar totalt inklusive bidrag och avgifter ett utfall på + 275 tkr jämfört
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med budget. Årsprognosen pekar på + 150 tkr.
Enheten brukar delas upp i två delar. Ekonomi- och upphandling samt Bidrag och avgifter
Se nedanstående områden/ansvar:
Ekonomichef. Utfallet är + 27 tkr jämfört med budget. Prognos +/- noll tkr. Utfallet följer budget.
Ekonomienheten. Utfallet jämfört med budget är + 40 tkr. Årsprognos +/- noll tkr. Kostnader för
löneökningar från och med april tillkommer. För övrigt enligt budget.
Upphandling. Utfallet är - 92 tkr. Prognos -50 tkr. Intäkter som avser kvartal 4/2021 tillkommer.
Faktura för första kvartalet har ännu ej kommit. Avbruten upphandling gällande informationstavlor till
infarterna medför troligen nya kostnader vid omtagen upphandling.
Totalt visar Ekonomi- och upphandling ett underskott på - 25 tkr. Prognos -50 tkr.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 301 tkr. Kommunens andel av kollektivtrafikens positiva resultat
2021 har tillförts resultatet med drygt 200 tkr. I nuläget finns inga indikationer på avvikelser från
budget.
Total prognos för Bidrag och avgifter uppgår till +200 tkr.
HR redovisar en avvikelse mot budget med + 177 tkr. Årsprognos för HR-enheten är +/- 0 tkr.
Utfallet tom mars är + 177 tkr. Kostnader för friskvård kommer i slutet på verksamhetsåret. Nya
kostnader för uppgradering av TimeCare om ca 150 tkr är inte budgeterat och kommer att belasta
enheten under året.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, återstående medel är 288 tkr. Rehabprojektet
ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.
Område Kultur och samhällsbyggnad visar ett utfall jämfört med budget med + 752 tkr.
Årsprognosen är -300 tkr
Samtliga områden inom kultur & samhällsbyggnad är något bättre än budget beroende på vakanser
och att flera projekt ännu inte genererat några kostnader. Livsmedelspriserna förväntas öka, men har
ännu inte slagit igenom på kostnadssidan.
Beräknad kostnad för tillfällig biträdande samhällsbyggnadschef from april tom juni ca 600 tkr, varav
KoS står för 300 tkr och kommunchefen för 300 tkr.
Investeringar
Den totala budgeten för år 2022 är 9 345 tkr. Hittills är det små investeringar som är kopplade till
slutförande från år 2021.
KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR 2022, KS § 221,
2021-12-06

Totalbelopp
budget, tkr

Utfall mars, tkr

Återstår, tkr

Datainvestering administration reinv och
digitalisering skolan

3 000

3000

Digitala vägskyltar

1 450

1450

Digitalisering Kommunikationsenheten
samt uppgradering Visma/stratsys

200

200

Lokala utvecklingsplaner i kommunen

140

140
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KOMMUNSTYRELSEN
REINVESTERINGAR 2022, KS § 221,
2021-12-06

Totalbelopp
budget, tkr

Skalskydd

1000

1000

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

650

650

Trafikåtgärder

1 155

1155

Dagvatten

750

750

Tekniskas område (maskiner, fordon &
fastigheter)

0

Parker & rekreationsområden (lek, bad,
park & utsmyckning

650

Kök och restauranger

350

Utfall mars, tkr

39

Återstår, tkr

-39
650

7

343

Budgetavvikelse

0

TOTALT KOMMUNSTYRELSEN

9 345

9 299
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KF har också beslutat om investeringar synnerliga skäl och som kommunstyrelsen bevakar
Totalt belastat för nedanstående projekt är 7 689 tkr för år 2022.
Bland projekten återfinns bl.a. förstärkningsåtgärder för Vingåkers ån och beslutade investeringar för
ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen samt investeringar i utrustning till lekplatser som finns
under området parker.

KF

Beslut, synnerliga
skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 20162021, tkr

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet,
Fritidsgården

12 800

9 489

3 311

§ 118 den
23/11-2020

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

12 914

2 916

9 998

§ 33 19/4-2021

Infrastruktur
Baggetorp (Sjögölet)

9 000

129

0

8 871

§ 57 21/6-2021

Förstärkningsåtgärder
samt utveckling åpromenad
Vingåkersån

17 500

3 161

6 983

7 356

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT
nya Grändens
förskola

1 040

1 040

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

840

840

§ 110 22/112021

Ökad stabilitet i den
tekniska
infrastrukturen

3 100

§ 110 22/112021

Lekplatser och
badplatser (KoF)

1 500

§ 110 22/112021

Brandposter

1 000

2 225

Utfall 2022
(mars), tkr

306

28

Återstår, tkr

569

1 472
1 000
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KF
§ 110 22/112021

Beslut, synnerliga
skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Grönyteskötsel

1 500

SUMMA

Utfall 20162021, tkr

61 194

17 920

Utfall 2022
(mars), tkr

Återstår, tkr

372

1 128

7 689

35 585

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

Utfall
tom
2021

Utfall
2022

Återstår
totala
medel

Prognos
återstående
utgift 2022

Prognos
avvikelse
mot
budget

§ 24 18/4-16 Sluttäckning
av deponin

6 500

34 131

421

34 552

0

28 052

100801 Detaljplan
Sävstaholms slott

0

0

109386 Detaljplan Loke 4,
Loke forts

0

0

109388 Detaljplan
Storgölet Baggetorp

0

101712 (2820) Ökat
bostadsbyggande

KF Projekt
Likviditetspåverkande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 651

0

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

3 741

-90

3 651

151

100752 Sociek utveck
kommuner

0

737

-284

453

0

100758 Natur- och
friluftsstrategi

0

331

331

0

100761 Förstudie byahus
Läppe

-257

76

-181

0

100773 Projekt vattentätt

1 485

0

1 485

0

100774 Digitala -Sociala
ekosyst.

0

-101

651

550

100802 Aktualisering
Översiktsplan

0

229

0

229

0

100803
Rekryteringsprojekt

0

287

0

287

0

SUMMA

10 000

44 419

774

45 193

0

Kommentar
prognos
Ej investering, men
påverkar
likviditeten

Medel används till
marknadsföring
och
varumärkesarbete
av
Vingåkersbygden
och
Vingåkerskommun.

28 203

7
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

104
(xx)

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

105
(xx)

Ks §

KS 2022/189

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2023–2025
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogad förändringsbeskrivning.
Kommunstyrelsen beslutar omprioritering inom styrelsens investeringsram så
att 500 tkr kan användas för framtagande av ny webb.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma till styrelsen vid
dess sammanträde den 29 augusti 2022 med förslag på hur investeringsramen
i sin helhet bör se ut efter ovan förändring.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ekonomiska situation är ansträngd och kommunstyrelsen föreslår därför
inga nya äskanden utan bara en omfördelning inom investeringsramen.
Ambitionsnivån i verksamheterna kommer att anpassas till det. Det kommer att
innebära fortsatta svårigheter att möta både den externa efterfrågan på handläggning
av ärenden, särskilt inom samhällsbyggnadsområdet, och det interna stödet till politisk
ledning och förvaltningar. I bifogad Förändringsbeskrivning redovisas de viktigaste
konsekvenserna.
I bifogad Förändringsbeskrivning redovisas också, för tydlighets skull, att
Kommunstyrelsen i ett separat ärende inför den kommungemensamma
lokalförsörjningen har lyft behovet av mer ändamålsenliga lokaler för IT-enheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-25
Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning vid budgetram 2023–2025
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-25
Handläggare

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

KS 2022/189

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2023-2025
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta att
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogad förändringsbeskrivning.
Kommunstyrelsen beslutar omprioritering inom styrelsens investeringsram så
att 500 tkr kan användas för framtagande av ny webb.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma till styrelsen vid
dess sammanträde den 29 augusti 2022 med förslag på hur investeringsramen
i sin helhet bör se ut efter ovan förändring.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ekonomiska situation är ansträngd och kommunstyrelsen föreslår därför
inga nya äskanden utan bara en omfördelning inom investeringsramen.
Ambitionsnivån i verksamheterna kommer att anpassas till det. Det kommer att
innebära fortsatta svårigheter att möta både den externa efterfrågan på handläggning
av ärenden, särskilt inom samhällsbyggnadsområdet, och det interna stödet till politisk
ledning och förvaltningar. I bifogad Förändringsbeskrivning redovisas de viktigaste
konsekvenserna.
I bifogad Förändringsbeskrivning redovisas också, för tydlighets skull, att
Kommunstyrelsen i ett separat ärende inför den kommungemensamma
lokalförsörjningen har lyft behovet av mer ändamålsenliga lokaler för IT-enheten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen, samhällsbyggnadschefen och
kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är lätt att argumentera för utökad ram för Kommunstyrelsen, liksom det är för
nämnderna. Kommunens ekonomiska situation är dock ansträngd och förvaltningen
väljer därför att inte lägga fram några äskanden. Det finns förvisso ett behov av
utökade resurser för att hålla det interna stödet till politisk ledning och förvaltningar
på den nivå det borde vara och för att öka kapaciteten i den utåtriktade verksamheten
inom samhällsbyggnadsområdet. Den politiska ledningen är dock väl medveten om
dessa behov och kan utifrån beskrivningarna i bifogad Förändringsbeskrivning
bedöma om förstärkningar ska göras.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut leder till ökade kostnader för uppräkning av Kommunstyrelsens
ram på 1 348 mkr.
Det är mer svårbedömt att sätta belopp på de olika former av direkta och indirekta
kostnader det innebär att inte ha resurser som motsvarar den externa och interna
efterfrågan på Kommunstyrelsens arbete. Exempel på sådana kostnader är tid för att
rätta till fel som uppstår för att arbetsuppgifter inte kan utföras så som de borde,
merarbete i ärenden som drar ut på tiden, stress hos medarbetare som upplever att de
inte hinner med det som förväntas och kritik från revisorer och andra för brister i
verksamheten.
I ett separat ärende har Kommunstyrelsen till samplaneringen för den
kommungemensamma lokalförsörjningen lyft behovet av mer ändamålsenliga lokaler
för IT-enheten. Kostnaden för det beror på vilken lösning som väljs.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förändringsbeskrivning för Kommunstyrelsens budget 2023-2025
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

59

vingaker.se

3 (9)

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.

Att Kommunstyrelsen inte lägger fram några
äskanden bidrar till en ekonomi i balans men
innebär direkta och indirekta kostnader för
arbete som följer av att kapaciteten inte
motsvarar krav och efterfrågan.

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.

Att Kommunstyrelsen inte lägger fram några
äskanden ger större möjligheter för
kommunen att satsa på skola och omsorg
men innebär samtidigt att till exempel arbetet
med detaljplaner tar fortsatt lång tid.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En väl fungerande IT-verksamhet är ett viktigt stöd
för modern utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

62

vingaker.se

6 (9)

"[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]"

64

vingaker.se

8 (9)

"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

De berörs inte direkt men i indirekt mening berörs de av i princip alla beslut
som kommunen tar.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

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

Beslutet har ingen tydlig och direkt påverkan på den typen av villkor.

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

Beslutet har ingen tydlig och direkt påverkan på den frågan.
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Förändringsbeskrivning vid budgetram 2023
Ekonomiska förändringar samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade planeringsdirektiv med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 som
fastställdes 2022-02-21 §52
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga förändringen. I möjligaste mån ska förändringen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

Nämnderna bör även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och lämnas in till
elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad senast 30 april och finnas med på
dialogdagen den 16 maj. Kommunstyrelsen sammanträder den 7 juni. KSAU hanterar ärendet
den 24 maj. Eventuella frågor besvaras av ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg
Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten tillsammans med nämndens beslut ska vara ekonomichefen tillhanda senast
den 12 maj, för att kunna sammanställas till dialogdag 2.
Vid dialogdag 2 den 16 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet.
Gemensam mall för presentationen ska användas. Mallen bifogas
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RAM 2023
Cirkulär 22:06
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
Gymansiet
SoC
Summa

enligt
KF § 110
612 969
-133 382
-19 195
-6 809
-176 325
-49 327
-226 205
1 726

Löneökning
-844
-144
-107
-2 478
-3 801
-7 374

Hyres- Skatter
ökningoc utjämning
19 580
-192
-92
-9
-660
-779
-1 732

19 580

Pensioner

Övrigt
44
-312

0

-268

NY RAM
År 2023
632 593
-134 730
-19 431
-6 925
-179 463
-49 327
-230 785
11 932

Justeringar avser;
•

•

•
•

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska befolkningsantal gälla: - 2023 9.100 personer (1 november 2022), - 2024
9.125 personer (1 november 2023), - 2025 9.150 personer (1 november 2024)
Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden
2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent
per år för övriga nämnder. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent
för samtliga nämnder för år 2025.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent
per år under planperioden.
Övrigt består av ökade kostnader för kollektivtrafiken och valnämnden
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Nämnd: Kommunstyrelsen
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: (Ange nämndens nya ram för 2023 enligt den gula kolumnen
ovan): 134 730 tkr
1. Verksamhet/område:

Kommunstyrelsens verksamhet, övergripande

Beskrivning av förändringen:
Den förändrade ramen innebär att Kommunstyrelsen får uppräkning som antas motsvara hyresökningarna men
som är lägre än förväntade löneökningar. Därutöver ersättning för ökade kostnader för kollektivtrafiken och
valnämnden.
Att den ekonomiska ramen inte motsvarar förväntade ökningar av löner, som är en stor post i budgeten,
innebär fortsatta effektiviseringar och svårigheter att möta både den externa efterfrågan på handläggning av
ärenden, särskilt inom samhällsbyggnadsområdet, och det interna stödet till politisk ledning och förvaltningar.
Utvecklingen av ramen de senaste åren har hanterats bland annat genom att vissa funktioner har tagits bort. En
sådan är kommunjurist. Kommunen har i stället avtal med Flen att använda deras jurister. Det ger inte fullt ut
samma stöd. Vilken kostnad det kan ge indirekt av att inte ha egen jurist är svår att bedöma. Risken för
formaliafel ökar och konsekvenserna av det kan bli allvarliga.
Den ekonomiska ramen begränsar dessutom starkt möjligheten för förvaltningen att göra effektiviseringar som
har en initial kostnad men som är kostnadsreducerande när de är genomförda. Ett exempel är att digitalisera
processen från rekrytering till avslutning av anställningar (”onboarding/exit”). Kommunen genomför ca 100
rekryteringar per år. En digitalisering av processen skulle sänka kostnader och höja kvaliteten men det finns
med nuvarande ram inget utrymme för förändringen.
Förslag på åtgärder
Förvaltningen kommer fortsätta prioritera att hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna men risken
kommer att öka för fel som uppstår för att arbetsuppgifter inte kan utföras så som de borde, för irritation från
invånare och politisk ledning för lång handläggning eller bristande kvalitet, för merarbete i ärenden som drar ut
på tiden, för stress hos medarbetare som upplever att de inte hinner med det som förväntas och för kritik från
revisorer och andra för brister i verksamheten.
De åtgärder som i det här läget planeras av förvaltningen handlar mest om allmän återhållsamhet.
Personalminskningar eller andra större åtgärder är inte planerade i nuläget men beredskap kommer att finnas
under hela året för det, beroende på den månatliga uppföljningen av det ekonomiska utfallet.
Det ligger också en ambition att minska kommunens kostnader för lokaler genom det uppdrag förvaltningen
tidigare fått från Kommunstyrelsen att utifrån erfarenheter från distansarbetet under pandemin utreda
möjligheten att minska behovet av lokalyta för framför allt kontorslokaler.
Därutöver kommer förvaltningen ha fortsatt hög ambition att i förväg identifiera de områden där risken för fel
är särskilt stor eller där fel eller andra brister blir särskilt allvarliga.
2. Verksamhet/område:

Mark och exploatering

Beskrivning av förändringen:
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Den kraftigt ökade 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. Idag har kommunen betydligt lägre bemanning än övriga kommuner i närområdet. Idag
hanterar en samhällsplanerare arbetet med både detaljplaner och översiktsplan. Resurser för mark &
exploatering saknas helt. Förutom resurserna inom samhällsbyggnad innebär ökad bostadsbyggande ett ökat
tryck på övriga nämnder och de kommunala bolagen. Enligt beräkningar från Statisticon kommer pågående
och planerade planer medföra en befolkningsökning med 464 personer fram till 2029 (jämfört med 2019).
Vilket motsvarar en intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr.
Till det här verksamhetsområdet hör också arbetet med översiktsplanen, som av resursskäl dragit ut på tiden.
Förvaltningen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att verksamheten med mark och exploatering bättre
ska kunna möta förväntningarna från olika håll. Det har inte räckt hela vägen fram och förvaltningens
bedömning är att det nu också är en resursfråga.
Förslag på åtgärder
Förvaltningen prioriterar efter bästa förmåga utifrån de resurser den tilldelas.
3. Verksamhet/område:

Mat och måltider

Beskrivning av förändringen:
Enheten Mat och måltider har haft stora utmaningar de senaste åren på grund av en kombination av minskade
intäkter och ökade kostnader. När detta skrivs är bedömningen att de vidtagna åtgärderna kommer att räcka för
att hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Kriget mot Ukraina innebär dock stor osäkerhet vad
gäller priser på livsmedel.
Förslag på åtgärder
Förvaltningen bevakar löpande det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.
4. Verksamhet/område:

Brottsförebyggande arbete

Beskrivning av förändringen:
Regeringskansliet bereder ett ärende om att kommunerna från 1 januari 2023 ska få ett lagstadgat ansvar att
förebygga brott. I den statliga utredning som ligger till grund föreslås en finansiering som ger Vingåker ca 200
tkr.
Förslag på åtgärder
Om lagförslaget inklusive finansiering går igenom riksdagen föreslås att medlen tillförs Kommunstyrelsen. I det
sammanhanget bör också en bedömning göras av om även kommunens arbete med systematiskt
brandskyddsarbete och behovet av utbildning i hjärt- och lungräddning bör läggas till detta arbete, med extra
finansiering. Idag ligger detta arbete decentraliserat vilket sannolikt innebär olikheter i ambitionsnivå och
svårigheter att klargöra när olika verksamheter senast genomförde utbildningarna.
5. Verksamhet/område:

Folkhälsoarbetet
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Beskrivning av förändringen:
När den tidigare folkhälsostrategen hösten 2021 gick vidare till annat jobb fick kommunchefen godkännande
på att inte ersätta tjänsten förrän efter valet 2022, när det blir tydligare vilka ambitioner som kommer att finnas
för folkhälsoarbetet den kommande mandatperioden. Det görs mycket folkhälsoarbete i de olika nämnderna
men den övergripande kommungemensamma funktionen är vakant.
Förslag på åtgärder
Kommunchefen prövar efter valet vilka resursmässiga möjligheter det finns att återbesätta funktionen.
6. Verksamhet/område:

Lokalförsörjning

Förvaltningen har i ett separat ärende föreslagit åtgärder för att IT-verksamheten ska få mer ändamålsenliga
lokaler för förvaring och arbete med datorer. Ärendet går enligt lokalförsörjningsstrategin in i samplaneringen
med övriga nämnder inför fullmäktiges budgetbeslut i juni.
Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2023
Behov tkr

Åtgärder/
Besparing

2024
Behov
tkr

1.
2.
3.
Totalt
Netto
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Åtgärder/
besparing

2025
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

1
2
3

Datum: 2022-03-22
Namn: Ralf Hedin, kommunchef
Nämnd/Förvaltning/Område: Kommunstyrelsen
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Planerad
resursåtgång
2025 (tkr)

Påverkan
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+/- tkr/år
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Trafikbeställning – Tilläggsbeställning och utredningar
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kommunstyrelsen beslutar genomföra en linjeförändring för buss 674 inför
T23 (Augusti 2023).
Kommunstyrelsen förstärker linje 405 med en extra tur på morgonen inför
T23 (Augusti 2023).
Kommunstyrelsen beställer utredning av Region Sörmland för förändring på
linjesträckningen 405 för att stärka stråket mot Vingåker centrum inför T24.
Kommunstyrelsen beställer utredning av Region Sörmland för översyn av
grundutbudet utifrån beläggning samt se över de linjer/områden som har
möjlighet att bedrivas med anropsstyrd kompletteringstrafik inför T24.
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med beställning av extra turer på
onsdagar, tills översynen av grundbeläggningen på dessa turer utförts av
regionen.
Kommunstyrelsen beställer utredning av Region Sörmland tillsammans med
Region Örebro, att undersöka möjligheterna att skapa en linje mellan
Vingåkers centrum och Läppe med anknytning till Örebro.
De ekonomiska konsekvenserna och justering av ramarna mellan
kommunstyrelsen och Barn-och utbildningsnämnden föreslås redovisas i
samband med beslut av Kommunplan med budget 2023 samt flerårsplan
2024–2025.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår en förändring av linje 674 för att anpassas till den nya större
skolan som byggs i Marmorbyn. Trafiksituationen vid skolan kan och behöver bli
bättre. Många elever från Baggetorp går idag i skola i Marmorbyn. Resbehovet är så
stort att busstrafik bedöms vara en mer ändamålsenlig lösning än upphandlad skolbil.
Förvaltningen föreslår att en ny förstärkningstur inrättas på morgonen från
Marmorbyn till Duveholmshallen. Ordinarie tur ändras till att gå direkt till
Katrineholm Resecentrum (ej via Duveholmshallen). Anslutning mellan turerna läggs
i Marmorbyn. Denna åtgärd är beroende av att ovan förändring mellan Baggetorp och
Marmorbyn genomförs.
Förvaltningen föreslår att Region Sörmland fortsätter utreda och ta fram ett konkret
förslag vad en linjeförändring på 405 och med trafikeringen Katrineholm Marmorbyn - Österåker - Läppe – Vingåker skulle innebära.
Förvaltningen föreslår att Region Sörmland ser över de linjer/områden som har
möjlighet att bedrivas med anropsstyrd kompletteringstrafik och återkommer med ett
förslag kring åtgärder med förändringar på grundutbudet. Ett fortsatt arbete med
samordning mellan kommunen och regionen för att effektivisera kollektivtrafik och
anpassning att elever både inom grund- och gymnasieskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen föreslår vidare att Region Sörmland undersöker möjligheterna att
tillsammans med Region Örebro starta en linje för arbetspendling mellan ÖrebroVingåker.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-04-01
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-05
Handläggare

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

KS 2022/200

Tilläggsbeställning och utredningar
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kommunstyrelsen beslutar genomföra en linjeförändring för buss 674 inför
T23 (Augusti 2023).
Kommunstyrelsen förstärker linje 405 med en extra tur på morgonen inför
T23 (Augusti 2023).
Kommunstyrelsen beställer utredning av Region Sörmland för förändring på
linjesträckningen 405 för att stärka stråket mot Vingåker centrum inför T24.
Kommunstyrelsen beställer utredning av Region Sörmland för översyn av
grundutbudet utifrån beläggning samt se över de linjer/områden som har
möjlighet att bedrivas med anropsstyrd kompletteringstrafik inför T24.
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med beställning av extra turer på
onsdagar, tills översynen av grundbeläggningen på dessa turer utförts av
regionen.
Kommunstyrelsen beställer utredning av Region Sörmland tillsammans med
Region Örebro, att undersöka möjligheterna att skapa en linje mellan
Vingåkers centrum och Läppe med anknytning till Örebro.
De ekonomiska konsekvenserna och justering av ramarna mellan
kommunstyrelsen och Barn-och utbildningsnämnden föreslås redovisas i
samband med beslut av Kommunplan med budget 2023 samt flerårsplan
2024-2025.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår en förändring av linje 674 för att anpassas till den nya större
skolan som byggs i Marmorbyn. Trafiksituationen vid skolan kan och behöver bli
bättre. Många elever från Baggetorp går idag i skola i Marmorbyn. Resbehovet är så
stort att busstrafik bedöms vara en mer ändamålsenlig lösning än upphandlad skolbil.
Förvaltningen föreslår att en ny förstärkningstur inrättas på morgonen från
Marmorbyn till Duveholmshallen. Ordinarie tur ändras till att gå direkt till
Katrineholm Resecentrum (ej via Duveholmshallen). Anslutning mellan turerna läggs
i Marmorbyn. Denna åtgärd är beroende av att ovan förändring mellan Baggetorp och
Marmorbyn genomförs.
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Förvaltningen föreslår att Region Sörmland fortsätter utreda och ta fram ett konkret
förslag vad en linjeförändring på 405 och med trafikeringen Katrineholm Marmorbyn - Österåker - Läppe – Vingåker skulle innebära.
Förvaltningen föreslår att Region Sörmland ser över de linjer/områden som har
möjlighet att bedrivas med anropsstyrd kompletteringstrafik och återkommer med ett
förslag kring åtgärder med förändringar på grundutbudet. Ett fortsatt arbete med
samordning mellan kommunen och regionen för att effektivisera kollektivtrafik och
anpassning att elever både inom grund- och gymnasieskola.
Förvaltningen föreslår vidare att Region Sörmland undersöker möjligheterna att
tillsammans med Region Örebro starta en linje för arbetspendling mellan ÖrebroVingåker.
Ärendets beredning
Lina Ljungqvist, Trafikingenjör
Britt-Marie Jogbring, Skolskjutshandläggare
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vingåkers kommun har sin kollektivtrafik tillsammans med Region Sörmland. År
2018 förändrades strukturen kring kollektivtrafik och en ny modell upprättades.
Modellen har sedan 2022 fått en ny struktur för effektivare processer. Den nya
samverkansmodellen visas i bilden nedan:
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Samverkan sker mellan Region, kommun och bussbolag.
Det finns ett årshjul kring processen. Vi har nu kommit till punkt 4 och 5 för T23 samt
punkt 1 för T24. I punkt 4 har kommunen och bussbolag möjlighet att komma med
synpunkter på de förändringsförslag och optimering av kollektivtrafiken som
Regionen utrett utifrån de beställningar som gjordes av Vingåkers kommun 2021.
Kommunstyrelsen fattar beslut om tillköpsbeställning ska göras i punkt 5. Samtidigt
startar nästa årshjul för trafikförändringar T24, där kommunstyrelsen har möjlighet att
beställa utredningar av Region Sörmland i punkt 1.

Utifrån de utredningar kommunen beställde inför T23 har Region Sörmland förslagit
följande förändringar/förbättringar.
Tågtidtabell T23- Fokus ligger på konsolidering: Under 2022 kommer systematisk
översyn av robusthet, resande/intäkter och inkomna synpunkter om produkter och
prissättning att ske. Inga förändringar av utbud planerade till T23, med vissa
anpassningar kan ske om ovan analys visar stora brister och behov av åtgärd.

Förslag till förändringar T23(Augusti 2023)

Förändring av linje 674 då ny större skola i Marmorbyn planeras att byggas.
Trafiksituationen vid skolan kan och behöver bli bättre. Förändringen av turen skulle
innebära att en ny busshållplats behöver anläggas då den befintliga inte är belägen på
ett ställe där kollektivtrafiken når fram utan att göra en back-rörelse. Den första delen
av den rosa linjen föreslås tas bort då det är en enskild grusväg och det är stora
svårigheter på denna sträcka för en buss att komma fram.
Linje 674 Baggetorp- Marmorbyn
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Förändrad linjesträckning och trafikutbud föreslås för Linje 674 (lila). Trafikeringen
mellan Marmorbyn och Sjöholm via Målka och Gropptorp föreslås upphöra. Elever i
detta område med rätt till upphandlad entreprenör (skolbil) föreslås istället få sitt
resbehov tillgodosett av kommunen om alternativ kollektivtrafik inte kan nyttjas. En
ny morgontur från Baggetorp till Marmorbyn och två nya eftermiddagsturer från
Marmorbyn till Baggetorp anpassas utifrån skoltiderna vid Marmorbyns skola.
Morgonturen från Marmorbyn till Vingåker avkortas till Baggetorp och resenärer till
Vingåker kommer att kunna byta till linje 730 som börjar angöra Slottsskolan
(Vidåkersvägen) med en tur under morgonen.
Många elever från Baggetorp går idag i skola i Marmorbyn. Resbehovet är så stort att
busstrafik bedöms vara en mer ändamålsenlig lösning än upphandlad skolbil.
Samtidigt har resbehovet bland äldre elever i området runt Marmorbyn till Vingåker
minskat då dessa i hög utsträckning söker sig till högstadieskolor i Katrineholm.
Resultatet blir att fler elever kan resa kollektivt och kollektivtrafiken blir mer
ändamålsenlig och effektiv. Problematiken med trafikeringen via den smala grusvägen
mellan Gropptorp och Marmorbyn via Målka upphör i och med föreslagen förändring.
Upphandlad entreprenör (skolbil) kompletteras för de elever som bor Målka och
Gropptorpsområdet.
En viktig förutsättning för att kunna genomföra trafikförändringen är att behovet att
kunna vända bussar i Baggetorp och Marmorbyn tillgodoses. I Baggetorp bedöms
behovet kunna tillgodoses genom att nyttja dagens slinga invid hållplatsen om
vägmarkeringarna på Trafikverkets väg ritas om. I Marmorbyn behöver troligen en
helt ny vändslinga anläggas, alternativt är att bussarna kör på en bostadsgata som de
gör idag men skillnaden är att idag går det en buss per dag och i framtiden om
förslaget genomförs kommer det gå fem turer per dag. Kostnaden blir 29 119 kr.
Linje 405, ny och ändrad tur
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En ny förstärkningstur föreslås på morgonen från Marmorbyn till Duveholmshallen.
Ordinarie tur ändras samtidigt att gå direkt till Katrineholm Resecentrum (ej via
Duveholmshallen). Anslutning mellan turerna kommer att finnas i Marmorbyn.
Morgonturen till Katrineholm har fått ökat resande bland annat med anledning av att
fler elever i grundskolan valt skolor i Katrineholm. Föreslagen förändring väntas
innebära bättre kapacitet och att elever i skolor i centrala Katrineholm kommer att
komma fram tidigare med större marginal till skolstart. Från Österåker tillkommer ett
byte i Marmorbyn för resor till Duveholmshallen.
Förslaget förutsätter att även förändringen av linje 674 i Vingåkers kommun
genomförs. Kostnaden blir cirka 9000 kr.

Utredningar inför T24 Vingåker

Översyn av trafiken i området runt Österåker, Läppe och Äsköping
I områdena runt Österåker, Läppe och Äsköping trafikerar idag ett flertal linjer, 404,
405, 406, 414, 676 och 686. De flesta linjer har med något undantag väldigt få
avgångar och flera linjer och sträckor trafikeras endast skoldagar.
Området är relativt glest befolkat med undantag för de mindre tätorterna Marmorbyn,
Bie, Äsköping, Österåker och Läppe. Eftersom befolkningsunderlaget är tämligen
spritt och inte heller i de mindre tätorterna utgör någon riktigt stor koncentration är
området svårt att trafikförsörja med kollektivtrafik på ett samtidigt attraktivt och
kostnadseffektivt vis.
I syfte att på sikt kunna utveckla kollektivtrafiken behöver utbudet av kollektivtrafik
ses över och resurser prioriteras i de relationer där efterfrågan på kollektivtrafik är som
störst. Utbudet av kollektivtrafik är en avgörande förutsättning för att kunna och vilja
resa kollektivt. Men utbudet kan inte ökas till en attraktiv nivå överallt. Därför
behöver starka stråk och samband identifieras och prioriteras. Dessa starka stråk visar
sig inte sällan utgöras av kopplingar mellan mindre tätorter, större tätorter, städer,
kommuncentrum, regioncentrum.
En princip som ofta tillämpas inom kollektivtrafiken är att mindre orter knyts till dess
kommuncentrum, alternativt till närmsta större stad. Så är exempelvis fallet i stråket
Äsköping - Bie – Katrineholm inom Katrineholms kommun, liksom stråket Läppe Vingåker inom Vingåkers kommun. För Österåker i Vingåkers kommun finns inget
tydligt prioriterat stråk då både Vingåker och Katrineholm utgör viktiga målpunkter.
För Marmorbyn i Vingåkers kommun är efterfrågan på resor till Vingåker relativt lågt
jämfört med efterfrågan på resor till den större och närmre målpunkten Katrineholm.
Möjlig utveckling
Utveckla stråket Österåker - Marmorbyn - Katrineholm (del av linje 405). På
sträckan ses under senare år en ökad efterfrågan på resor, delvis beroende på att många
elever valt skolor i Katrineholm vilket ger upphov till såväl skolpendling som
fritidsresor. Kostnadstäckningsgraden för busslinje 405 är dock relativt låg eftersom
linjen längs resterande sträckning mellan Österåker och Äsköping har ganska få
resande.
Stärk successivt stråket Läppe - Vingåker (del av linje 404). Läppe är en av
kommunens tätorter där viss nybyggnation tillkommit under senare år. En fortsatt
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utveckling av tätorten skapar förutsättningar för utökad kollektivtrafik samtidigt som
bättre kollektivtrafik ökar ortens attraktionskraft.
Överväg att tillgodose ett grundläggande dagligt trafikutbud Österåker - Vingåker.
Efterfrågan på resor är förvisso relativt låg i detta stråk men det är sannolikt mer
relevant att knyta Österåker till Vingåker än till Äsköping, som idag är fallet. En
möjlig omprioritering skulle kunna vara att ändra linje 405 Katrineholm - Marmorbyn
- Österåker - Äsköping att istället trafikera Katrineholm - Marmorbyn - Österåker Läppe - Vingåker.
Överväg att trafikera övriga sträckor och områden med anropsstyrd
kompletteringstrafik och upphandlad entreprenör alternativt specialanpassade
busslinjer och turer som trafikeras strikt utifrån skolornas behov eller andra påvisbara
större (kollektiva) resbehov.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen står positivt bakom en linjeförändring på tur 674 för att trafikera mellan
Marmorbyn- Baggetorp. Förvaltningen har undersökt möjligheterna kring en
bussvändslinga och det finns ej en sådan möjlighet på kommunal mark då utrymmet är
för litet. Vi har även undersökt möjligheterna kring att göra en vändslinga på privatägd
mark utan positiva resultat. Alternativet är att bussarna kör på befintlig körsträcka, en
bostadsgata de fyra extra turerna som tillkommer. Det finns goda möjligheter att köra
på bostadsgatan då vägen är tillräckligt bred och för att öka tillgängligheten behöver
ett parkeringsförbud på en sida av vägen införas under skoltider. För att få en bra
trafiklösning vid skolan kring hållplatsen krävs det att en ny busshållplats anläggs
samt en avlämningsyta för föräldrar för att hindra att kollektivtrafiken störs och få en
bra trafiksituation i området. Med förändringen av 674 kan även en förstärkningstur
till Katrineholm tillkomma vilken förvaltningen ser positivt till.
Förvaltningen föreslår en fortsatt utredning av Region Sörmland för att ta fram ett
konkret förslag vad en linjeförändring på 405 och med trafikeringen Katrineholm Marmorbyn - Österåker - Läppe – Vingåker skulle innebära.
Förvaltningen föreslår att Region Sörmland utreder grundutbudet utifrån beläggning
samt de linjer/områden som har möjlighet att bedrivas med anropsstyrd
kompletteringstrafik. Ett fortsatt arbete med samordning mellan kommun och region
behövs för att effektivisera och anpassa kollektivtrafik för elever både inom grundoch gymnasieskola.
Förvaltningen föreslår att Region Sörmland undersöker möjligheterna att tillsammans
med Region Örebro starta en linje för arbetspendling mellan Örebro- Vingåker.
Ekonomiska konsekvenser
Tilläggsbeställningen ligger på en summa på 30 000 kr. Därefter kommer man även
behöva anlägga en ny busshållplats och eventuellt en angöringsplats för föräldrar på
området i Marmorbyn. Denna kostnad är grovt uppskattad till 800 000 kr.
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Förändringen skulle innebära att Barn-och utbildningsnämnden får minskade
kostnader för upphandlad entreprenör (skolbil) men också ökade kostnader för
busskort. En grov kostnadsuppskattning har utförts. Idag är kostnaderna för skolbil
510 000 kr i rörliga kostnader. Om förändringen sker kommer dessa rörliga kostnader
gå ner till 170 000kr, medan ökningen av busskort för 45 elever kommer kosta
265 000 kr. Ny total kostnad för Barn- och utbildningsnämnden blir 435 000 kr, vilket
innebär en minskning med 75 000 kr (Ny upphandling för skolbil kommer ske under
2022 därav har vi utgått från dagens kostnader). Tillsammans med den ökade
kostnaden på 30 000 kr för tilläggsbeställningen av kollektivtrafik blir kommunens
övergripande besparingen ungefär 45 000kr /år.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Trafikingenjör
Skolskutshandläggare
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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.

Upphandlad entreprenör kostnader kommer
minska i samband med en förändring av
kollektivtrafiken.

"[Klicka och skriv]"

En förändring i kollektivtrafiken och en
bättre koppling till Vingåkers centrum för
både Läppe och Österåker ger en högre
service för kollektivtrafiken.

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]"

Åka kollektivt ökar den vardagliga motionen.
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"[Klicka och skriv]"

Satsning på kollektivtrafiken är en satsning på
jämställdhet då kvinnor i större utsträckning väljer
att åka kollektivt.

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En förbättrad kollektivtrafik för våra landsbygder
som bidrar till möjligheter för arbetspendling.
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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?

Skolelever i Baggetorp och Marmorbyn som behöver åka kollektivt för att nå
skolan

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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Årsredovisning för 2021 avseende Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Västra Sörmlands
räddningstjänst.

2.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Sammanfattning av ärendet
Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2021.
Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms
kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om
ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda
kommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-15
Årsredovisning 2021 för Västra Sörmlands räddningstjänst
Revisorernas granskning av årsredovisning
Revisorernas redogörelse för 2021
Revisorernas grundläggande granskning
Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst
Katrineholms kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

89

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-15
Handläggare

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

KS 2022/88

Årsredovisning för 2021 avseende Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Västra Sörmlands
räddningstjänst.

2.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Sammanfattning av ärendet
Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2021.
Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms
kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om
ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda
kommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen. Samråd har skett med Katrineholms kommun.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser inte skäl till någon annan bedömning av årsredovisningen eller i
frågan om ansvarsfrihet än den som revisorerna har gjort.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Årsredovisning 2021 för Västra Sörmlands räddningstjänst
Revisorernas granskning av årsredovisning
Revisorernas redogörelse för 2021
Revisorernas grundläggande granskning
Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst
Katrineholms kommun

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.

Årsredovisningar är viktiga instrument för
arbetet att säkerställa 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.

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.

En väl fungerande räddningstjänst är viktig
för landsbygdsutveckling och den upplevda
livskvaliteten.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En väl fungerande räddningstjänst bidrar till god
hälsa och välbefinnande.
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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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Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
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Sammanträdesdatum

4

DIR § 3/2022

2022/2:1

Arsredovisning 2021
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att anta årsredovisningen och skicka den vidare till
medlemskommunerna. Årets utfall enligt resultaträkningen visar ett underskott
på -1 492 tkr jämföl1 med det budgeterade resultatet på +4 tkr. Ianspråkstagande av
öronmärkta projektmedel för underskott på pensionskostnader enligt tidigare beslut:
+658 tkr. Årets justerade resultat är -834 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten har tagit fram ett förslag till årsredovisning för år 2021 .
Inlägg
Björn Wahlund (L), Johanna Karlsson (S), Anna Åteg (S), Roger Larsson (M) och
Michael Hagberg (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Beslutet skickas till
Medlemskommunerna

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande
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20210101-20211231

101

Innehåll
”Slanglista” ....................................................... 1

Servicegruppen ................................................ 25

Ordförande och förbundschef har ordet, VSR
under 2021 ....................................................... 2

God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning ......................................................... 26

Översikt över verksamhetens utveckling ........... 3

Balanskravsresultat ........................................ 28

Den kommunala koncernen .............................. 3

Väsentliga personalförhållanden .................... 29

Direktionen ........................................................ 4

Förväntad utveckling ...................................... 32

Arbetsutskottet.................................................. 4
Revision ............................................................. 4

RESULTATRÄKNING ........................................ 33

Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten ................................................... 5

DRIFTREDOVISNING ....................................... 34
Resultat per funktion ....................................... 34

Direktionens vilja ............................................... 5

BALANSRÄKNING ............................................ 35

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning ............................................................ 5

INVESTERINGSREDOVISNING .......................... 36

Uppföljning av medlemskommunernas mål ...... 6

KASSAFLÖDESANALYS ..................................... 37

Händelser av väsentlig betydelse .................... 14

Nothänvisningar ............................................. 38

Funktion förebyggande ................................... 14

Redovisningsprinciper ..................................... 42

Funktion räddning ........................................... 18

Begreppsförklaring .......................................... 43

Funktion verksamhetsstöd .............................. 22

Tio år i sammanfattning ................................. 44

Extern utbildning/information......................... 23
Fixartjänsten .................................................... 24

102

”Slanglista”
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjärt- och lungräddning
GBU: Grundläggande Brandskyddsutbildning
RiB: Räddningspersonal i beredskap
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
LBE: Lagen om brandfarliga och explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
IL: Insatsledare
SL: Styrkeledare
BmH: Brandman heltid
TiB: Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland
RSÖS: Räddningsregionen Sydöstra Sverige
BSK: Brandskyddskontroll
ÖP: Översiktsplan
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Ordförande och förbundschef har ordet,
VSR under 2021
Under 2021 b edömer F olkhälsomyndigheten a tt r isken f ör a llmän s pridning i l andet a v
coronaviruset, C ovid-19, ä r f ortsatt hög. V ästra S örmlands R äddningstjänst ( VSR) anses
upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett
vad s om hä nder i s amhället. F ör a tt bi dra t ill begränsad s mittspridning a v coronaviruset,
fortsatte VSR med flera åtgärder inom förbundet. Syftet med detta var att få en kontrollerad och
långsam spridning. Dessvärre innebär genomförda åtgärder att VSR ej kommer att uppfylla de
förbyggande målen för perioden. VSR har försökt att anpassa verksamheten till de restriktioner
som myndigheterna föreslår. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga under
perioden.
Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) f ortsätter a tt s tärka vå r be redskap o ch s kapa e n m er ut hållig or ganisation. 14
kommuner är nu anslutna till den bakre och högre ledningen.
VSR deltog vid släckningsarbetet vid en stor skogsbrand i Mönsterås. VSR bistod med två stora
fordon samt sju brandmän under fem dygn.
När d et g äller r äddningsinsatser i V SRs eg na o mråde ä r d et n ågra i nsatser s om k rävt m er
samverkan oc h r esurser. Ö versvämningarna i V ingåker oc h br anden på S ävstaholms gård
krävde resurser oc h b ra s amarbete m ellan kom munen, S örmlandsvatten oc h V SR. V id t re
markbränder har VSR fått hjälp av de flygande resurser som MSB erbjuder.
Vid fö rbundets m edlemssamråd unde r vå ren a ngav m edlemskommunerna de e konomiska
ramarna inför 2022. Verksamheten har tillsammans med politiskt arbetsutskott arbetat fram ett
förslag till en budget i balans inför 2022.
I j uni 2021 ut färdade MSB f öreskrifter om ha ndlingsprogrammens i nnehåll oc h s truktur.
Utifrån dessa förskrifter har VSR och Direktionen arbetat om sitt befintliga handlingsprogram.
Det nya f örslaget ä r ut e på e n r emissrunda oc h kom mer a tt be slutas a v di rektionen unde r
februari 2022.
Avslutningsvis vi ll vi t acka m edlemskommuner, di rektion oc h m edarbetare f ör e tt got t
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!

Mattias Gårdholt
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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Översikt över verksamhetens utveckling
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Externa intäkter (tkr)

2017
3 646

2018
4 814

2019
4 708

2020
4 902

2021
3 838

Summa eget kapital (tkr)

7 108

7 197

10 670

10 993

9 501

Soliditet 31/12 (%)

20 %

18 %

29 %

31 %

28 %

75

80

82

82

82

711

748

652

637

679

6 458

6 532

5 584

2 359

1 967

Antal anställda
Antal utryckningar
Antal utbildade personer

Den kommunala koncernen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige ha r kom muninvånarna m öjlighet a tt på verka VSRs v erksamhet.
Fullmäktige i respektive m edlemskommun ut ser representanter t ill förbundsdirektionen, fem
ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
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Direktionen
Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har haft fyra möten under året.
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2021-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Håkan Persson (S) V
Vice ordförande
Berit Örtell (S) K
Ledamöter
Glenn Christensen (S) V
Tommy Björkdal (M) V
Roger Eriksson (SD) V
Christoffer Öqvist (M) K
Marian Loley (KD) K
Abdulahi Hassan (S) K
Bertil Carlsson (C), K
Ersättare
Therese Palm (S) V
Anna Åteg (S) V
Roger Larsson (M) V
Mats Karlsson (SD) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Mirjana Cvkalj (M) K
Björn Wahlund (L) K
Göran Svenningsson (V) K
Arbetsutskottet
Direktionens a rbetsutskott ( AU) ha r ut gjorts a v ordförande H åkan P ersson, vi ce or dförande
Berit Örtell samt Marian Loley. AU har haft fem protokollförda möten under året.
Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften ”God Revisionssed i
kommunal ve rksamhet”. R evisorernas be rättelse s ka t illsammans m ed å rsredovisningen,
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. R evisorerna a nlitar s jälva s akkunniga t ill s in gr anskning i d en om fattning s om
behövs. Sakkunnigt biträde under 2021 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).
Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Jan-Olof Blomster, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Lars F Eriksson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten
Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. Handlingsprogrammet gä ller f ör t iden 2016 –2019 (förlängt t ill a tt gä lla även unde r 2020) .
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. Ett nytt handlingsprogram
som gä ller pe rioden 2021 -2023 ha r a ntagits a v di rektionen. A ktuell m åluppfyllelse ut ifrån
uppdraget presenteras på varje direktionsmöte. Under 2021 har ett nytt handlingsprogram tagits
fram s om s kickats på remiss t ill a ndra r äddningstjänster, m yndigheter oc h kom muner.
Handlingsprogrammet s om nu ä r på remiss, bygger på d en f öreskrift s om t agits f ram av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som reglerar innehåll och struktur i
kommunens ha ndlingsprogram f ör f örebyggande verksamhet oc h r äddningstjänst, MSBFS
2021:1.
Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
År 2021 ka n pr ecis s om f öregående år s ammanfattas m ed e tt or d, C ovid-19, s om på verkat
resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
Avsevärt l ägre i ntäkter för e xtern ut bildning oc h t illsyner på verkar de t ekonomiska ut fallet,
men ger även en lägre måluppfyllelse då genomförda utbildningar och tillsyner är indikatorer
för de t f örebyggande oc h ol ycksförebyggande a rbetet. U tbildningsverksamheten o ch
tillsynsverksamheten v ar till s tor del pa usad f ram t ill hö sten 2021. N ågra f å ut bildningar
genomfördes på ett anpassat sätt innan sommaren och en del utbildningar genomfördes digitalt.
Från september månad har utbildningsverksamheten återgått till mer normal verksamhet, likaså
tillsynsverksamheten ha r å terupptagits unde r hös ten. U tfall f ör å ret ä r a tt endast et t av d e
finansiella målen uppnås, medan verksamhetsmålen delvis uppnås.
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Uppföljning av medlemskommunernas mål

Målet uppnått

Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått

Ekonomiska mål
Finansiella mål

Åtgärder

Status

VSR ska ha ett positivt årligt VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det
resultat.
ekonomiska utfallet under hela året. Under 2021
nås inte beslutad budget då den ordinarie
verksamheten påverkats av restriktioner på grund
av Covid – 19. Främst intäkter för utbildning och
tillsyner men även kostnader för pensioner avviker
från budget. I övrigt mindre avvikelser.
Reinvesteringar ska ske med Under året har inga investeringar gjorts.
förbundets egna medel.

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god e konomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla me d tillg ängliga r esurser p å e tt s ådant sätt a tt ä ven framtida ko mmuninvånare ka n
tillförsäkras e n bi behållen hög s tandard på ve rksamhet oc h a nläggningar. E n s und e konomi
präglas a v r edovisningslagens kr av p å god r edovisningssed s amt kom munallagens kr av p å
budget i ba lans. U ppsatta f inansiella m ål ha r m edlemskommunerna a ngett i s itt uppdr ag t ill
förbundet, uppdraget är senast uppdaterat under 2020. Ett av målen är helt uppfyllt 2021.
Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har
huvudansvaret, att t illsammans m ed budg etansvariga analysera ev entuella b udgetavvikelser
samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk
uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten. Under året är det främst
intäkter för extern utbildning samt tillsyner som inte når budget, verksamhetens kostnader är i
stort inom budget, med undantag för kostnader för pensioner samt några få mindre avvikelser.
Verksamhetsmål
Målen gäller från och med 2020. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja vilken följs
upp nedan. Utfall h ittills f ör v erksamhetsmålen p resenteras genom d e n yckeltal s om tillh ör
varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte. Direktionen h ar u ppfattat a tt d e må l s om
framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.
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1. Verksamhetsmål
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.

Status

Åtgärder
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta
utifrån V SRs i nsatstider oc h övni ngsverksamhet. F ör a tt upp fylla de ssa kr av
arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning
samt fordon.
VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera
pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.

Antal avvikelser från
förmågekartan
4

Målvärde
, minuter

3
2
1

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Utfall,
minuter
2011

12
10
8
6
4
2
0

Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till
larmadress vid insatser som klassas som
räddningsinsats

0

109

Antal
avvikelser

2. Verksamhetsmål
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.

Status

Åtgärder
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök
VSR har tyvärr inte kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av Covid-19. Dock
har V SR kunna t ge nomföra vi sa ut bildningar di gitalt oc h i m indre gr upper. U nder hös ten
lyckades VSR öka det förebyggande arbetet något. Detta har inneburit en liten återhämtning av
måluppfyllelse vid årets slut. Dock långt ifrån de uppsatta målen.
Vi bedömer att målet ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet
för perioden.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:

Målvärde

300
250
200
150
100
50
0

Utfall
Målvärde
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Utfall

Antal rådgivningar

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Antal rådgivningar inom
området LSO, LBE

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal tillsyner

Antal genomförda tillsyner

År

År
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3. Verksamhetsmål
Status
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats.
Åtgärder
VSR ge nomför t rafiksäkerhetsutbildningar, s jukvårdsutbildningar, br andskyddsutbildningar s amt he mbesök. V SR hå ller e n god be redskap med
välutbildad pe rsonal oc h t ekniskt god u trustning f ör a tt kunna gör a e ffektiva
räddningsinsatser.
VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för
att nå m åluppfyllnad. VSR ha r e j kunn at ge nomföra de t f örebyggande a rbetet på g rund a v
Covid-19.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.
Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.

6
Antal personer

60
50
40
30
20
10
0

Antal personer som omkommer i olyckor
som klassas som räddningstjänst

Utfall
Målvärde

5
4
3
2

Utfall

1
0

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal personer

Antal personer som avtransporteras i
ambulans vid olyckor som klassas som
räddningstjänst

År

År. Målvärde 0 för samtliga år.
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4. Verksamhetsmål
Status
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och externt.
Åtgärder
VSR h ar i nlett s amverkan m ed högre l edning f rån R äddningstjänsten Ö stra
Götaland.
Samverkan m ed R äddningstjänsten Ö stra G ötaland ( RTÖG) g ällande hö gre l edning. D etta
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och
säkerhet för medlemskommunernas invånare.
VSR i ngår oc kså i e tt s amarbete nä r de t gä ller r esursförstärkning vi d s tora hä ndelser. Detta
samarbete benämns R äddningsregionen S ydöstra S verige ( RSÖS). V id s törre hä ndelser ka n
VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Blekinge och Östergötlands län.
Vi bedömer att målet är uppfyllt.
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5. Verksamhetsmål
Status
Ökad kuns kap oc h förmåga hos a llmänheten om ol ycksförebyggande oc h
skadebegränsande åtgärder.
Åtgärder
VSR ge
nomför t
rafiksäkerhetsutbildningar, s
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

jukvårdsutbildningar,

VSR försöker s tändigt att förbättra och anpassa s ina utbildningar utifrån l okal och n ationell
statistik. Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta
kommer innebära en ökning av förmågan vid olyckor. Dock ligger det en bit fram i tid innan
detta är klart.
VSR har tyvärr inte kunnat genomföra utbildningsinsatser till allmänheten på grund av Covid19. Dock har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar under hösten för årskurs nio.
Under hösten återupptogs utbildningsverksamheten utifrån de rådande rekommendationerna.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:

Antal personer

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Antal utbildade personer per år

Utfall
Målvärde

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Utfall
Målvärde
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal elever

Antal utbildade elever per år

År

År
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6. Verksamhetsmål
Status
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som
anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
Åtgärder
VSR ser öve r pl acering av s tationer, be manning, utrustning, f ordon s amt
befintliga avtal med andra räddningstjänster.
VSRs s amarbete m ed RTÖG i nnebär b ättre hjälp vi d l okalisering a v larmadress. P å
ledningscentralen f inns det pe rsonal s om hj älper s tyrkorna t ill de n a ktuella a dressen. SOS
hjälper också till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon.
Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt.
Vid t ill e xempel dj urlivräddning be höver m an plocka f ram ut rustning som i nte f inns på
brandbilarna.
Resultatet för perioden blev 98 % . V id två skogsbränder var det besvärligt att hitta fram till
själva brandplatsen.
Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då antal avvikelser bör ses som lågt. Redovisning sker
i följande tabell:

Antal avvikelser från förmågekartan
4
3
Antal
avvikelser

2
1
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Målvärdet för 2021 är 0.
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7. Verksamhetsmål
Status
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.
Åtgärder
Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.
Periodens resultat blev 51 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR
skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid
olyckor.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Dock är årets resultat närmare
målvärdet än tidigare år. Redovisning sker i följande tabell:

Procent av antal olyckor

Vid 60 % av alla olyckor som uppfyller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska en första insats ske av
enskilda
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Utfall
Målvärde

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
År
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Händelser av väsentlig betydelse
Funktion förebyggande
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!
Viktiga händelser under året
Under rådande förhållanden arbeta förebyggande med den ihållande pandemin som bromsar
möjligheten att utföra planerade tillsyner kan verka svårt. Men faktum är att tillsyn inte är den
enda möjligheten att arbeta förebyggnade. Under två års tid har funktionen fått ställa om fokus
på hur man ska arbeta förebyggande. Information och rådgivning till företag och privatpersoner
kring frågor gällande Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om
Brandfarliga och explosiva varor (LBE) har visats sig vara en effektiv metod för att företag och
privatpersoner s ka kunn a uppr ätthålla ett s käligt br andskydd e nligt L SO. F ör a tt s kapa e tt
tryggare o ch säkrare s amhälle ur ett längre p erspektiv (5–20 år) har funktionen varit väldigt
aktiv i ärenden gällande nya översiktsplaner, d etaljplaner och bygglovsärenden med m era. I
dessa ä renden l äggs g runden f ör hur framtidens s kydd m ot na turkatastrofer såsom s kyfall,
brandskyddet i byggnader och infrastrukturen bör utformas.
Under våren aktiverades både Vingåkers och Katrineholms kommuners stab. Det var på grund
av öve rsvämningsrisken i N yköpingsån. En funktionschef för f örebyggande var m ed i
stabsarbetet i bägge kommunerna under denna händelse. VSR kan konstatera att stabsarbetet
fungerade mycket bra i bägge kommunerna.
Arbete med att ta fram en ny öve rsiktsplan (ÖP år 2050) för Katrineholm startades och flera
remisser om nya detaljplaner i kommunerna inkom till VSR. Detta är samhällsplanering på lång
sikt och ett viktigt arbete då det är planering för bland annat nya bostads- och industriområden
i kommunerna.
Nya lagar och föreskrifter inom LSO och LBE är på gång, vissa har redan trätt i kraft.
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
VSR samarbetar med Vingåkers och Katrineholms kommuners andra förvaltningar samt andra
myndigheter i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, serveringstillstånd med mera.
VSR har besvarat 130 stycken remisser från kommunerna och andra myndigheter. 85 stycken
gällde bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om brandskyddet är rätt projekterat och 14
stycken var remisser från andra myndigheter. Resterande 21 gä llde bland annat planärenden
och serveringstillstånd.
Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer av bränder. Utlåtandet ska belysa vad
som ha de hä nt om r äddningstjänsten i nte kom mit oc h s läckt br anden. S ju s tycken
sakkunnigutlåtanden har upprättats under året.
Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal
styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner.

Tillsyn (T1)
Seveso tillsyn
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Annan tillsyn

Katrineholm

Vingåker

Summa utfall
2021

13
0
1

1
6
0
2

1
19
0
3

x

x

x

Tillstånd

Utfall 2021
(målvärde
2021)
23 (150)

Summa utfall 2021

Tillstånd Explosiv vara
Tillstånd Brandfarlig vara
Brandfarlig/explosiv övrigt

1
4
6
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Nyckeltal funktion förebyggande

Summa utfall
2021
23

Målvärde 2021

Antal rådgivningar gällande LSO/LBE (T2)

175

240

Antal rådgivningar gällande sotning (T3)

65

50

Antal samråd, myndigheter/aktörer (T4)

157

150

Antal inkomna remisser (T5)

130

65

Föreläggande och dispenser, sotning (T6)

37

250

Sakkunnigutlåtande

7

6

574

911

Antal tillsyner (T1)

Summa samtliga ärenden

150

Behovet a v ut förda t illsyner be dömdes t ill c irka 150 s tycken m en ut fallet bl ev 2 3. M ålet är
således inte uppnått.
På kort sikt så ser vi ingen större skada av att målet med utförda tillsyner inte uppfylls men på
lång sikt kan det äventyra säkerheten i verksamheterna.
Brandskyddskontroll ( BSK) ä r e n vi ktig m yndighetsutövning f ör a tt f örebygga br änder i
eldstäder med tillhörande rökkanaler. Antal sotningsföreläggandena efter utförd BSK fortsätter
att minska, vilket är en positiv utveckling. Målet var satt till 250 utfallet blev 37.
Under året har medarbetare ur funktionen fortsatt att delta vid möten i MSBs expertgrupp LBE.
I de nna gr upp h ar arbetet d etta å r f okuserat my cket p å att d iskutera problem me d ille gal
användning av explosiva varor.
I d ecember anordnade VSR ett länsmöte för förebyggandeavdelningarna på brandstationen i
Katrineholm. Alla räddningstjänster i länet var representerade förutom Sörmlandskusten som
fick f örhinder. V i di skuterade bl and a nnat farliga ämnen och verksamheter och stärkt
brandskydd för särskilt riskutsatt.
Den nya omarbetade lag (2003:778) om Skydd mot olyckor som trädde i kraft 2021 kom mer
att påverka funktionens arbetssätt i framtiden. Utifrån att kravet på skriftlig redogörelse enligt
LSO f örsvann ha r e tt s tort a rbete g enomförts unde r hös ten gä llande i nventering oc h
framtagande av nya arbetssätt. Även registret på tillsynsobjekt har inventerats och rensats efter
de nya f örutsättningarna f ör a tt hå lla r egistret uppda terat oc h på s å s ätt kunna gör a
årsplaneringen för tillsynsverksamheten.
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I augusti skedde en förändring av LBE som skärper kraven kring kontroll på explosiva varor i
syfte att hindra att såna varor hamnar i fel händer. Detta gör bland annat att fler personer än
tidigare ska prövas avseende deras lämplighet. Det har därmed blivit tydligare att VSR i form
av tillstånds- och tillsynsmyndighet ska ta en större roll i det brottsförebyggande arbetet kring
explosiver.
Då de n på gående p andemin be gränsar f unktionens möjligheter a tt u tföra tills yner p å p lats,
kommer funktion förebyggande prova att genomföra digitala tillsyner, exempelvis via Teamsmöten. De d igitala till synerna kommer at t f okusera p å v erksamheternas sy stematiska
brandskyddsarbete (SBA), men när restriktionerna hävs och pandemin är över är funktionens
medarbetare redo att genomföra tillsyner på plats igen.

En mindre bra utrymningsväg som funktionen hittade
vid en tillsyn. Foto, VSR

Så här ska en utrymningsväg se ut, bra skyltat.
Foto, VSR
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Funktion räddning
Viktiga händelser under året
En ny s exhjulig t errängmotorcykel ä r i nköpt t ill ve rksamheten. M otorcykeln a nvänds bl and
annat t ill s kogbränder oc h t ransport a v pe rsoner i s vår t erräng. U nder pe rioden ha r vi
införskaffat e n ny ö vertändningscontainer s amt r enoverat be fintliga byggna der på
övningsfältet. Övningsverksamheten är en viktig verksamhet för personalens förmåga vid larm.
Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt tredje år. Detta samarbete har
ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad t rygghet och s äkerhet för
medlemskommunernas i nvånare. S amarbetet i nnebär o ckså att V SR u ppfyller d e n ya
förskrifterna gällande ledning av kommunal räddningstjänst. Föreskriften träder i kraft 202201-01.
Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP
har larmats ut vid 33 (28) tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Larmen I V äntan P å A mbulans ( IVPA), ha r s amma ut fall s om f öregående pe riod 29 ( 29),
suicidlarmen var också på samma nivå 20 stycken (20 stycken) under perioden. Trafikolyckorna
fortsätter att ligga på en hög ni vå, 126 stycken (127 stycken). Larm om brand i byggnad har
ökat med 27 stycken från 56 stycken till 83. Brand ej i byggnad 49 stycken (50 stycken). Även
om trafikolyckor inte har ökat under perioden kommer VSR att prioriterat dessa när det gäller
det f örebyggande arbetet ge nom a tt bl and an nat genomföra t rafiksäkerhetsutbildningar.
Ökningen a v hä ndelser br and i byggna d be höver oc kså pr ioriteras. Förhoppningsvis ka n
funktion återuppta verksamheten med hembesök under 2022.
Under 2022 kommer f unktionen pr ioritera a rbetet m ed pl anering oc h uppbyggna d a v
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen utveckla det skadeplatsnära
ledningsfunktionerna. Detta arbete kommer att ske tillsammans med de räddningstjänster som
ingår i d et g emensamma ledningssystemet. V SR k ommer o ckså a tt f ortsätta utveckla
samarbetet med RSÖS som nämns under verksamhetsmål fyra.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara
att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Funktionen arbetar
med he mbesök oc h riktade ut bildningsinsatser i de t f örebyggande arbetet. N är d et gä ller d e
skadeavhjälpande i nsatserna h åller V SR e n go d be redskap m ed vä lutbildad pe rsonal oc h
tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
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Övningstid
Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

Övad tid 2021, antal
timmar
2 510
2 357
4867

Övad tid 2020, antal
timmar
2 188
1 696
3884

Antal larm 2021
490
114
40
20
15
679

Antal larm 2020
475
101
24
18
19
637

Övar brandförlopp. Foto, VSR

Övar skyddsjordning vid järnvägsolyckor. Foto, VSR
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Intressanta räddningsinsatser
2021-05-26: Ö versvämningar i V ingåker/Högsjö. L ångvarigt k raftigt r egn o rsakade
översvämningar och baktryck i avloppen så att avloppsvatten fyllde källare. Värmeverket var
också hotad.

Foto, VSR

Foto, VSR

2021-08-06: M arkbrand F ågelö K atrineholm. E n T röska ha r s tartat br anden då de t bl ivit
varmgång i r emmar. 15 he ktar å kermark m ed s pannmål br ann upp, samt t röskan. T vå
helikoptrar beställdes från M SB, s amt t vå extra göds eltunnor av M askinringen. Inriktningen
från räddningsledaren bl ev att förhindra yt terligare s pridning t ill om kringliggande åkrar o ch
skog.

Foto, VSR

Foto, VSR

2021-09-04: B rand i byggna d S ävstaholms gård. T roligtvis s å ha r de t bör jat br inna i
spannmålstorken och spridit sig till ytterligare två byggnader samt ett stort sädesfält. Larmade
styrkor är Katrineholm heltid och RiB, Vingåker och Högsjö. Från Rtög kommer Kvillinge,
Kvarsebo och en Insatschef. Mycket resurser då det även ansluter ledig personal.
Utöver dessa så ansluter två helikoptrar och en del frivilliga med maskiner som hjälper till i
släckningsarbetet.
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Foto, VSR

Foto, VSR

2021-11-06: Brand i byggnad. Brand på altan i markplan. Branden har startat på en altan på
markplan. Mycket material på altanen vilket bidrog till det snabba och kraftiga brandförloppet.
Branden s pred s ig s nabbt t ill tre balkonger oc h de t brann ä ven i t akfoten ( undertaket på
balkongen högs t upp) vi d vå r framkomst. T otalt f yra l ägenheter får om fattande va tten oc h
brandskador. Även trapphuset kontamineras av sot och får saneras.

Foto, VSR

Foto, VSR
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Funktion verksamhetsstöd
Viktiga händelser under året
Precis som förra året har funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående pandemin. Att
arbeta på distans och hantera möten via teams är både en utmaning och samtidigt också tidseffektivt, oc h s åklart m er s mittsäkert. F unktionen ha r a rbetat m ed a tt kunna ge nomföra
utbildningar digitalt, ett arbete som krävt såväl fantasi som samarbete mellan många personer
då ingen har vare sig erfarenhet eller kunskap kring digitala utbildningar och den utrustning
som kr ävs. D ock h ar d et gj orts m ed e ntusiasm oc h e n s tor vi lja hos personalen att l ösa
uppdraget, vilket också gjort att det fungerat väldigt bra.
Under hösten har funktionschef för verksamhetsstöd varit delaktig i arbetet med att ta fram ett
nytt handlingsprogram utifrån MSBs nya förordning, MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna
råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. P å å rets s ista d irektionsmöte f attades b eslut o m at t s kicka d et f ramtagna
förslaget på remiss. Målet är att det nya handlingsprogrammet ska antas under våren 2022.
Funktionschef f ör v erksamhetsstöd ä r ansvarig f ör a rbetet m ed f örbundets
informationssäkerhet. Det ä r e tt uppdr ag s om kräver t id oc h got t s amarbete m ed övr iga
medarbetare. Målet är att informationssäkerhet ska bli en integrerad del i det löpande arbetet
för samtlig personal och att det inte betraktas som en separat uppgift som vi arbetar med under
en begränsad tid och sedan anser är klart.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra under året, trots att vi ofta inte befunnit oss
fysiskt p å s amma p lats. Arbetet me d in formationssäkerhet k ommer a tt f ortgå, må let a tt a ll
personal skulle genomfört utbildning via MSB under hösten samt fått en intern utbildning har
dock inte uppfyllts, utan det kommer att ske under våren 2022. S tyrdokument ska vara klara,
samverkade oc h be slutade i l edningsgrupp i s amband m ed a tt övr iga d okument r evideras i
början på nästa år.
Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2021 och följs upp i internkontrollen för 2021.
Funktionen gr anskar sitt e get a rbete l öpande ge nom s tickprov i r edovisningen.
Kontrollmomenten dokum enteras oc h f öljs upp f ör a tt undvi ka att s amma f el gör s i gen.
Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så
att det blir rätt framöver.
Utbildningsverksamheten har startat upp ordentligt under hösten, även om det varit med vissa
anpassningar. Under våren och sommaren genomfördes en del utbildningar helt digitalt med
bra resultat. Det känns hoppfullt att vi är förberedda att gå över till digitala utbildningar igen
om det skulle krävas, men vi hoppas på att det inte ska behövas i någon större utsträckning.
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Extern utbildning/information
Viktiga händelser under året
Under vå ren gj orde vi i or dning e n a v l okalerna på F lamman m ed ka mera, m ikrofon oc h
belysning för att kunna genomföra digitala utbildningar. De utbildningar som vi har genomfört
digitalt är grundläggande brandskyddsutbildning för ett HVB-hem samt utbildning för personal
inom L SS-verksamheten i K atrineholms kom mun. G rundläggande br andskyddsutbildning
(GBU) ge nomfördes för pe rsonalen på äldreboendena
Ekgården och Humlegården i Vingåker under maj och
juni. Dessa ut bildningsinsatser genomfördes på p lats i
små grupper om max åtta personer och med vaccinerade
instruktörer från VSR. Utbildningarna genomfördes på
plats då behovet fanns av att även få med den praktiska
delen i GBU gällande handbrandsläckning.
Trafiksäkerhetsutbildningar genomfördes för årskurs 9
under hösten. Vi har tidigarelagt denna utbildning för att
fånga upp bland annat EPA-traktorförare som har ökat i
kommunerna. Tidigare g enomfördes de nna ut bildning
först på gymnasiet. Vi fick mycket positiv återkoppling
från såväl el ever s om p ersonal, som var väldigt nöjda
med utbildningen.
Under hös ten ha r de n or dinarie ut bildningsverksamheten på Flamman s tartat upp i gen oc h
efterfrågan ha r va rit s tor, bl and a nnat på HLRutbildningar som inte genomförts alls sedan pandemins
början och fram till hösten 2021.
Här hålls HLR mitt i en verksamhet. Foto, VSR

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Under sommaren märktes en ökad efterfrågan på våra utbildningar och vi har genomfört många
utbildningar unde r hös ten, s åväl s kolutbildningar s om övr iga ut bildningar. U tbildningar ha r
genomförts s å s mittsäkert s om mö jligt o ch v i h ar an passat an tal d eltagare u tifrån s torlek p å
lokal och i enlighet med gällande restriktioner. Vissa utbildningar har även genomförts digitalt.
Att kunna genomföra utbildningar är en förutsättning för att nå uppsatta verksamhetsmål, vilket
vi inte gör under 2021 då vi omöjligen kunde komma ikapp helt och hållet under hösten med
det s om f ått s tällas i n. Målet ä r a tt unde r 2022 kom pensera vi ssa å rskurser i s kolan f ör de
tillfällen s om s tällts in , exempelvis ” Upp i r ök” s om hå lls f ör a lla å ttondeklassare. Denna
utbildning kom mer ä ven a tt ge s t ill de niondeklassare som i nte f ick de nna ut bildning unde r
årskurs åtta.
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Fixartjänsten
Fixar-tjänstens besök har på grund av rådande omständigheter varit färre än tidigare år, dock
har fler besök gjorts under 2021 än år 2020. Under hösten har vi sett en ökning av antalet besök,
framförallt i K atrineholms kom mun. Båda m edlemskommunerna ha r un der hös ten l yft f ram
Fixar-tjänsten på sina respektive hemsidor och sociala medier, vi kunde dock inte se nån direkt
ökning av bokningar kopplat till det. Framförallt boende i Vingåker nyttjar tjänsten väldigt lite.
Under året har inga informationsträffar genomförts, vi hoppas att dessa återkommer under 2022
då d essa t räffar är b ra t illfällen at t l ämna ö ver
material m en även g e e tt an sikte p å p ersonen
som arbetar med det.
Utan ett säkerställt statistiskt underlag så kan vi
ändå säga att det till största delen är kvinnor som
nyttjar de nna t jänst i dag, s å e n ut maning f ör
framtiden är att även få fler män att nyttja denna
tjänst.
Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.

Fixartjänst
Besök
Informationsträffar
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Vingåker (föregående år)
36 (38)
0 (0)
Antal besök 2021
23
25
23
34
35
26
3
39
41
56
65
31
401
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Katrineholm (föregående
år)
365 (259)
0 (4)
Antal besök 2020
57
51
24
12
23
17
0
22
26
41
8
16
297

Servicegruppen
Under året har gruppen utgått från utbildningslokalen Flamman för att minska antalet personer
på plats inne på brandstationen, vilket vi började med under 2020. Det är en bra lösning då vi
inte behövt ta särskild hänsyn på grund av gällande rekommendationer eller restriktioner, utan
gruppen ha r kunna t j obba ut ifrån v ård- och o msorgsförvaltningens r utiner. E n de l a v de
arbetsuppgifter s om s köts a v s ervicegruppen ha r med ut bildningsverksamheten a tt gör a, t ill
exempel att ställa iordning i utbildningslokalen samt att fixa fika och hämta lunch. Såklart har
de fått hitta nya uppgifter under perioder med färre utbildningar men under hösten har deras
verksamhet återgått mer till det normala.

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR

127

God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning
Ekonomisk redovisning
Årets resultat för Västra Sörmlands Räddningstjänst är -1 496 tkr.
Årets intäkter visar -506 tkr. Årets kostnader visar -990 tkr.
Avvikelser i den ekonomiska redovisningen
Intäkterna visar ett negativt resultat mot budget om -506 tkr, förklaringen är att den pågående
pandemin påverkat våra möjligheter att utföra tillsyner och utbildningar. Extern utbildning visar
-1 004 tkr mot budget, vilket beror på att utbildningsverksamheten varit helt nedstängd under
stora de lar a v 2021, först unde r hös ten ha r ve rksamheten s tartat upp i nå got m er nor mal
omfattning. U tfall f ör tills ynsverksamheten v isar -216 t kr. Ä ven d et f örklaras a v att de n
pågående pa ndemin s att stopp f ör be sök i e xterna l okaler o ch v erksamheter. Försäljning a v
verksamhet vi sar +430 t kr. D enna pos t i nnefattar uthyrning a v Räddningschef i be redskap
(RCB) som fakturerats till RTÖG, samt uthyrning av personal vid skogsbranden i Mönsterås.
Båda dessa poster motsvaras av samma personalkostnader på kostnadssidan.
Årets t otala p ersonalkostnader vi sar ett unde rskott på -1 2 84 tkr. P ersonalkostnader för R iB
visar ett underskott om -949 tkr vilket främst beror på ett antal omfattande händelser, bland
annat öve rsvämningarna i V ingåker oc h br anden på S ävstaholms g ård. Även kos tnad f ör
uthyrning av personal finns med i denna post men motsvaras av intäkter som beskrivs i avsnittet
ovan.
Årets kostnader för pensioner blev högre än budgeterat, -658 tkr utifrån den senaste prognosen
från KPA, inräknat ränte- och basbeloppsuppräkning. Det förklaras främst med ett förändrat
livslängdsantagande i prognosen, vilket ger en engångskostnad om 407 tkr år 2021.
Övriga kos tnader vi sar + 538 tkr. S amtliga a nsvar l igger i nom eller nä ra budge t för
driftkostnader. Det som sticker ut är ett större underskott på försäkringar då premien höjdes
väldigt m ycket vi lket vi i nte kä nde t ill. B udget f ör konf erenser oc h ku rser h ar e tt s törre
överskott då få utbildningar för personal har genomförts under året.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.
Kommunbidrag
2021 91,4%
2020 89,5 %

Extern
utbildning
0,9 %
1,3 %

Automatlarm
2,9 %
2,5 %

Tillsyn +
tillstånd
0,2 %
0,8 %
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FixarÖvrigt
tjänsten
0,7 %
3,1 %
0,7 %
4,4 %

Avtal
Högsjö
0,8 %
0,8 %

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.
Personal Pensionskostnader
2021 60,3 %
5,6 %
2020 55,2 %
1,7 %

Material

Hyror

9,5 %
17,9 %

13,2 %
13,1 %

Tjänster AvÖvrigt
skrivningar
4,2 %
5,8 %
1,4 %
4,8 %
5,6 %
1,7 %

Föregående års resultat
Av de ör onmärkta m edlen f rån t idigare å terstod 1 498 t kr 2018 -12-31. Återstående m edel
öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt
direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt avslutades i samband med det beslutet.
2019 oc h 2020 å rs öve rskott ör onmärktes ä ven de t f ör f ramtida unde rskott i s amband m ed
kommande pe nsionsberäkningar. T otalt ör onmärkta m edel f ör pe nsionskostnader uppgå r t ill
5 295 tkr.
Årets resultat
Årets r esultat enligt r esultaträkningen visar ett underskott på -1 492 tkr j ämfört m ed de t
budgeterade resultatet på +4 tkr. Årets justerade resultat är -834 tkr.
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Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ianspråkstagande av öronmärkta projektmedel
Justerat resultat

-1 492 tkr
-0
0
0
0
-1 492 tkr
0
0
-1 492 tkr
+658
-834 tkr

VSR uppfyller inte balanskravet i o ch med att årets justerade resultat ger ett negativt resultat
om -834 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa. Årets underskott kommer
inte att återställas med hänvisning till synnerliga skäl i form av minskade intäkter på grund av
Covid-19. U nderskottet kan hä rledas h elt t ill m inskade i ntäkter på gr und av tillf älliga, y ttre
faktorer s om f örbundet va rken kunn at f örutse e ller på verka t ill s törre de l ä n gj ort. D et
grundläggande kravet i kommunallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats vid detta
ställningstagande.
Likviditet
Förbundet hade 2021-01-01, 5 323 tkr i bankmedel och vid periodens slut 6 825 tkr.
Soliditet
Det egna kapitalet är positivt med 9 501 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 34
478 tkr. Soliditeten är således 27,6 %.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna
står för 60,3 % (55,2 %) av förbundets totala kostnader under 2021. Förra året hade förbundet
haft ovanligt höga kostnader för renovering och ombyggnationer vilket gjorde att fördelningen
mellan olika typer av kostnader påverkades. Årets andel av totala kostnader är mer att betrakta
som en normal fördelning utifrån budget.
Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 82, varav 32 heltid och 50 RiB. Under året har två
personer anställts och en person slutat.
Personal som slutat under 2021
Björn Fält

Frivilig Brandman

Personal som anställts under 2021
Rasmus Rosen
Jonny Berg

RiB Brandman
Frivilig Brandman

Arbetsmiljöarbete
Ett l ed i V SRs s trävan a tt m edarbetarna s ka m å bra är s atsningen p å friskvård. V SR h ar ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer,
dessutom e rbjuds a lla a nställda p å y tterstationer a tt t räna p å gym met på br andstationen i
Katrineholm. A lla h eltidsanställda ( ej R iB-personal) ä r b erättigade e tt f riskvårdsbidrag om
maximalt tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.
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Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning gör s e fter f yra v eckors s ammanhängande f rånvaro, s amt v id
upprepade f rånvarotillfällen m ed kor ttidsfrånvaro e ller om pe rsonen s jälv be gär de t.
Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 1 500 kr (22 tkr).
Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar
uppgick under 2021 till 124 tkr (122 tkr) och arbets-EKG till 63 tkr (36 tkr).
Jämställdhetsarbete
VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år.
Lönepolicy
VSR t illämpar i ndividuell l önesättning f ör a ll he ltidsanställd pe rsonal. R äddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett förtydligande dokument till hjälp för
organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya
värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.
Kostnad för pensioner
För 2021 ökade kostnaden med 2 058 tkr jämfört med föregående år. Bland annat beror detta
på en engångskostnad beroende på ett förändrat livslängdsantagande i prognosen.
Pensionskostnader
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Avsättning framtida utbetalningar
Löneskatt
Framtida värdesäkring (ränte- och
basbeloppsuppräkning)
Summa
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2021-12-31
650
913
1 057
695
244

2020-12-31
601
980
-777
293
404

2019-12-31
1 469
990
-2 866
33
541

3 559

1 501

167

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har i nga pe nsionsförpliktelser f ör f örtroendevalda oc h ha r i nte he ller ha ft a nställda m ed
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.
Den på gående pa ndemin ha r på verkat a tt pr ognosen s vängt då pr isbasbelopp oc h
inkomstbasbelopp har förändrats mer än vad man antagit i tidigare prognos.
Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändrat livslängdsantagande, RIPS 21
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Återlånade medel

2021
18 084
-650
1 294
243
407
6
316
19 700
19 700

2020
18 547
-601
544
404
0
-718
-90
18 084
18 084

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen.
Varje pe rson ha r e n pe rsonlig ut vecklingsplan s om uppda teras vi d de
årliga
medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar
till coachning och vägledning i vardagen.
Sju personer har läst utbildningen för Räddningspersonal i Beredskap, RiB.
Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 101 tkr (127 tkr) under 2021. Budget 2021
för kompetensutveckling var 483 tkr.
Sjukfrånvaro
En v erksamhet m ed 3 -5 % s jukfrånvaro r äknas s om l åg s jukfrånvaro. I
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En
sammanfattning f rån V SRs f öretagshälsovård v ar f öljande: Enligt systematiska
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid
de enskilda stationerna.
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Sjukfrånvaro

Heltid

RiB

<29 år dagar, %

0 (2)
0 (0,3)
66 (65)
1,2 (1,2)
47 (154)
1,6 (5,9)
113 (221)
1,3 (2,5)

1 (0)
0,2 (0)
14 (45)
0,6 (1,8)
29 (21)
1,5(1,1)
44 (66)
0,9 (1,4)

30-49 år dagar, %
50 < dagar, %
Totalt dagar, %

Lagstiftningen säger a tt s jukfrånvaron s ka r edovisas bå de a vseende ålderskategori oc h
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Förväntad utveckling
Under 2022 kom mer f lera nya f öreskrifter att börja gä lla. E n a v f örskrifterna ha ndlar om
övergripande ledning som VSR bedriver med flera andra räddningstjänster. MSB har utvecklat
nya l edningsutbildningar f ör kom munal r äddningstjänst s om e rsätter de nuva rande
ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en
ledningsutbildning a npassad t ill nut idens oc h f ramtidens r äddningstjänstorganisationer.
Direktionen kom mer att besluta om ett nyt t handlingsprogram under februari 2022. D et nya
handlingsprogrammet kom mer t ydliggöra vi lka r isker s om f inns i nom f örbundet oc h vi lken
förmåga förbundet har att hantera riskerna. Nya föreskrifter om hur förbundet ska planera och
utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor kommer också införas under 2022. Målet
är att de ska leda till ökad likriktning av räddningstjänsternas tillsyn.
VSRs e konomiska f örutsättningar på verkas t ill s törsta del av m edlemskommunernas
medlemsbidrag, men även våra intäkter för extern utbildning och tillsyner är viktiga delar ur ett
ekonomiskt perspektiv. De senaste två åren har vi inte nått budget för intäkter på grund av den
pågående pandemin som väl få trodde skulle fortsätta även under hela 2021. Budget för extern
utbildning och tillsyner är oförändrad under år 2022 och kan bli en utmaning, såväl ekonomiskt
som verksamhetsmässigt om pandemin fortsätter påverka hur vi kan utföra vår verksamhet.
VSR s tår ä ven i nför e n pe riod m ed s tora pl anerade i nvesteringar och de t ä r a v s tor vi kt a tt
investeringsplanen kan följas utan större förändringar för att upprätthålla en verksamhet som
uppfyller de krav som kan ställas på en modern räddningstjänst, inte minst sett till personalens
arbetsmiljö.
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RESULTATRÄKNING
Redovisning i tkr
20210101–20211231

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2,3
4,6

Kommunbidrag
Verksamhetens resultat

5

Utfall 2021
tkr

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Budget 2021 Utfall 2020 Utfall 2019
Tkr
tkr
tkr

3 838
-43 073
-2 660
-41 895

4 345
-42 286
-2 700
-40 641

4 902
-43 233
-2 588
-40 920

4 708
-38 834
-2 505
-36 631

40 653
-1 242

40 653
12

41 653
733

40 655
4 024

-250
-1 492

-8
4

-411
323

-550
3 474

0

Reducering av samtliga
realisationsvinster
Justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Justering för
realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i
värdepapper
Just. för återföring av
orealiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat

-1 492

4

323

3 474

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel till
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

-1 492

4

323

3 474

4

323

3 474

Avgår ianspråktagande av
öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

0
0
0
0

9

658
-834
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DRIFTREDOVISNING
Driftredovisning i tkr
20210101–20211231
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Tillstånd explosiva varor
Tillsyn
Fixar-tjänsten
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader*
Summa kostnader

Utfall 2021
tkr

Budget
2021
tkr

40 653
396
1 292
347
48
34
323
1 398

Avvikelse
2021
tkr

Utfall
2020
tkr

0
-1 004
-188
-27
-92
-216
0
1 021
0
-506

41 653
614
1 187
373
160
211
313
2 044

44 491

40 653
1 400
1 480
374
140
250
323
377
0
44 998

12 810
20 618
2 549
7 069
26
2 660
0
250
45 984

13 307
20 715
2 136
6 105
23
2 700
0
8
44 994

497
64
-414
-850
-3
40
0
-242
-908

16 914
19 621
804
5 868
27
2 588
0
411
46 232

4

-1 415

323

Årets resultat
-1 492
*Inklusive ränte- och basbeloppsuppräkning för pensioner

46 555

Resultat per funktion

Resultat, tkr
Direktion och ledning
Funktion verksamhetsstöd
Funktion räddning
Funktion förebyggande
Årets resultat

Utfall 2021
Budget 2021 Resultat 2021 Resultat
tkr
tkr
tkr
2020 tkr
31 982
31 803
179
4 897
-8 593
-7 848
-744
-1 282
-24 089
-23 274
-815
-2 969
-792
-677
-116
-327
-1 492
4
-1 496
319
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BALANSRÄKNING
Redovisning i tkr
20210101–20211231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Not

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Fordon
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital, inkl. periodens
resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Pension
Löneskatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

8

10

11

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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2021

2020

2019

9 861
12 732
2 181
24 774

10 327
14 546
2 562
27 435

10 793
14 439
2 681
27 912

2 879
2
6 823
9 703

3 254
2
5 321
8 577

3 575
2
3 035
6 612

34 478

36 012

34 524

10 993
-1 492
9 501

10 670
323
10 993

7 197
3 474
10 670

15 854
3 846
19 700

14 553
3 531
18 084

14 926
3 621
18 547

0
5 277
5 277

0
6 935
6 935

289
5 018
5 306

34 478

36 012

34 524

INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs t illgångar be står i huvuds ak a v f ordon och f astigheter. U nder perioden ha r i nga
investeringar gj orts. Två bi lar har upphandlats o ch budget för dessa i nvesteringar flyttas t ill
2022. Anledningen är långa leveranstider, delvis på grund av brist på material vid tillverkning.
Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Ny brandstation
Summa

Budget
2021
0
5 650
420
0
6 070

Utfall
2021
0
0
0
0
0
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Utfall
2020
0
2 168
268
0
2 436

Utfall
2019
845
1 100
860
0
2 805

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10

KASSAFLÖDESANALYS
Not

Kassaflödesanalys i tkr
20210101–20211231
Den löpande verksamheten
Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

2021-12-31
Tkr

2020-12-31
Tkr

2019-12-31
Tkr

-834
-658
2 660
1 617
2 785

323
0
2 588
-463
2 447

3 474
0
2 505
-2 889
3 089

375
-1 659
1 502

321
1 918
4 686

-1 028
-5 329
-3 268

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
0

-2 436
325
-2 111

-1 321
22
-1 299

Förändring skuld finansiell leasing

0

-289

-143

Summa kassaflöde

1 502

2 286

-4 710

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

5 323
6 825
1 502

3 037
5 323
2 286

7 747
3 037
-4 710

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9
6
12

Ansvarsförbindelser
Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2 390

3 492

2 442

396

614

1 311

Övriga rörelseintäkter

1 052

796

954

Summa

3 838

4 902

4 708

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Personalkostnader

27 714

25 522

26 264

Kostnader material

4 381

8 293

4 870

Lokalhyror

6 069

6 063

5 647

Tjänster

1 953

2 217

2 246

Avskrivningar

2 660

2 588

2 505

406

340

221

2 549

798

-414

250

411

550

45 984

46 232

41 889

Avgifter o ersättningar
Extern utbildning

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr

Skatter, avgifter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa
Not 3 Kostnad för revision

Årets kostnader för revision uppgår till: 119 tkr. Granskning har utförts av Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers AB. Kostnader avser årsbokslut 2020 och delårsbokslut 2021.

Not 4 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde
och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år och påbörjas
månaden efter att investeringen tagits I bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon
15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.
Not 5 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun, 21%
Katrineholms kommun, 79%
Summa

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

8 456

8 733

8 635

32 197

32 920

32 020

40 653

41 653

40 655
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Not 6 Anläggningstillgångar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokfört ingående värde
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Delsumma
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Summa fastigheter

Julita/Björkvik
2 588

Övningsfält
12 354

2021-12-31
14 943

2020-12-31
14 943

2019-12-31
14 221
722

-916
-85
0
1 588

-3 700
-381
0
8 273

14 943
-4 616
-466
0
9 861

14 943
-4 150
-466
0
10 327

14 943
-3 703
-447
0
10 793

Fordon
30 311

Övr. invent.
5 881

2021-12-31
36 192

2020-12-31
34 131
2 436

-15 764
-1 814

-3 319
-381

36 192
-19 084
-2 195

36 567
-17 012
-2 122
-325

2019-12-31
33 788
599
-133
34 254
-15 189
-2 050

Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Delsumma
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Avslut leasing
Försäljning/utrangering
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar

12 732

2 181

14 913
24 774

17 108
27 435

Not 7 Fordringar
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar

381

356

898

Fordran moms

584

1 367

651

Förutbetalda kostnader

0

0

0

Skattekonto

0

5

346

Övriga kortfristiga fordringar

1 914

1 527

1 680

Summa

2 879

3 254

3 575

Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital

10 993

10 670

7 197

5 295

4 972

1 498

0

0

0

-658

0

0

4 637

4 972

1 498

-1 492

323

3 474

9 501

10 993

10 670

Not 8 Eget kapital

Därav projektmedel avsättning
Årets avsättning
Ianspråkstagande av projektmedel under året
Summa projektmedel
Årets resultat
Summa eget kapital
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104
17 120
27 912

Not 9 Projektmedel

Utfall

Belopp i tkr

Budget

2021-12-31

2021-12-31

Pensionskostnader

-658

5 295

Summa

-658

5 295

4 637

5 295

Projektmedel summa avsättning
Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

5 234

4 505

3 904

10 620

10 048

11 022

0

0

0

3 846

3 531

3 621

19 700

18 084

18 547

0

0

0

19 700

18 084

18 547

Förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension
Ansvarsförbindelser
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
Finansiella placeringar
Återlånade medel

VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande
enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.
Avsättningar för pensioner enligt prognos december 2021
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående avsättning

18 084

18 547

21 436

Pensionsutbetalningar

-650

-601

-1 469

1 294

544

231

Ränte- och basbeloppsuppräkning

244

404

541

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 21

407

Förändring löneskatt

316

-90

-564

5

-719

-1 628

19 700

18 084

18 547

100%

100%

100%

10 620

10 048

11 022

5 234

4 505

3 904

0

0

0

15 854

14 553

14 926

3 846

3 531

3 621

19 700

18 084

18 547

Nyintjänad pension

Övrigt
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Aktualiseringsgrad
Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
PA-KL pensioner
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
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Not 11 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Pensionsskuld, individuell del

816

888

909

Löneskatt pensionsskuld, individuell del

198

215

221

1 606

1 466

1 515

Komptidsskuld

158

108

86

Leverantörsskuld

610

2 157

951

0

0

0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

894

1 034

437

Sociala avgifter/källskatt

994

1 067

899

5 277

6 935

5 018

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 301

-373

-2 325

316

-90

-564

1 617

-463

-2 889

Semesterlöneskuld

Momsskuld

Summa
Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr
Förändring pensioner inklusive utbetalningar
Förändring löneskatt pensionsavsättning
Summa
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Redovisningsprinciper
Redovisningspriciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny l agstiftning. Det
har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta.
Redovisningen i V ästra S örmlands R äddningstjänst h ar s kett e nligt Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte
har dokumenterat redovisningssystemet.
Leverantörsfakturor inkomna e fter å rsskiftet, m en hä nförliga t ill r edovisningsåret ha r i
huvudsak skuldförts och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har i nterndebiterats v erksamheten m ed 4 2,7 %. I d etta p ålägg
ingår kostnader för pensioner.
Utställda fa kturor efter å rsskiftet, me n h änförliga till r edovisningsåret h ar i f lertalet f all
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat.
Pensionsskulden har b eräknats av K PA o ch belastat r esultatet. P ensionsåtagande f öre
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.
Från oc h m ed 2014 t illämpas kom ponentavskrivning vi d nya i nvesteringar a v f ordon. Inför
2018 i nförs ett nyt t e konomisystem dä r bl .a. kom ponentavskrivning k an tillä mpas.
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.
Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits
i bruk.

144

Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar: Fast oc h l ös e gendom a vsedda a tt s tadigvarande i nnehas i
verksamheten.
Avskrivningar: Planmässig vä rdenedsättning a v a nläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget k apital: Skillnaden m ellan t otala t illgångar s amt t otala s kulder oc h a vsättningar. I de t
egna k apitalet åt erfinns äv en år ets v inst el ler f örlust. J u s törre eg et k apital d esto s tarkare
ekonomi.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader e fter a vdrag för dr iftbidrag, a vgifter oc h e rsättningar.
Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd 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 år ets s amtliga ex terna intäkter o ch k ostnader samt h ur d et eg na
kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen e get ka pital i f örhållande t ill de t otala t illgångarna, d vs. gr aden a v egna
finansierade tillgångar.
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Tio år i sammanfattning
Invånare
(anges 31/12 året innan)
Nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tkr)
Årets resultat
(tkr)
Nettoinvesteringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm
(procent av totala antalet
larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2012
41 224

2013
41 645

2014
41 765

2015
42 237

2016
42 415

2017
42 821

2018
43 313

2019
43 686

2020
43 866

2021
43 949

30 719

28 845

30 208

33 134

34 056

33 747

35 866

36 631

40 920

41 895

745

687

723

784

803

788

828

837

933

953

31 528

31 367

31 979

32 914

34 015

34 627

36 517

40 655

41 653

40 653

3 563

3 500

5 491

3 202

4 428

3 646

4 814

4 708

4 902

3 838

1 057

910

1 035

577

910

1 462

1 580

1 311

614

396

255

682

1 549

321

177

558

89

3 474

323

-1 492

619

898

5 820

4175

4 726

311

4 930

1 299

2 111

0

25 061

26 182

30 026

32 348

34 323

36 399

39 412

34 524

36 012

34 478

2 267

4 150

1 931

0

0

0

0

0

0

0

5 023

5 705

7 254

6 714

6 550

7 108

7 197

10 670

10 993

9 501

20 %

21 %

24 %

21 %

19 %

20 %

18 %

29 %

31%

28%

21 903

23 008

22 671

23 327

24 724

24 584

25 887

25 850

25 516

27 714

14 746

15 601

17 217

18 844

22 033

22 356

21 436

18 547

18 084

19 700

1 564

1 450

1685

1 723

1 567

1 484

1 514

1 515

1 466

1 606

79

80

73

82

82

75

80

82

82

82

74

225

829

527

450

402

324

816

682

618

598

610

614

663

765

711

748

652

637

679

51

47

49

50

44

47

48

56

64

62

205
(34 %)

191
(31 %)

182
(30 %)

164
(25 %)

210
(27 %)

184
(26 %)

197
(26 %)

178
(27 %)

157
(24%)

185
(27%)

4 034

7 117

6 492

5 724

5 835

6 458

6 532

5584

2 359

1 967
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SalTIlTIanfattning
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021
-01-01 -- 2021
-12-31. Uppdraget
2021-01-01
2021-12-31.
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:

pwc
pwc

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning
lnvesteringsredovisning

Ja

•
•
•
•
•
•
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Innehållsförteckning
Innehållsförteckning

pwc
pwc

Sammanfattning

11

Inledning

2

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

5

Förvaltningsberättelse

5

Annan information

5

2
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Inledning
Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och förbundets revisorer 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 kommunalförbundets ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till respektive
medlemskommuns fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen
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 ii enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Revisions kriterier
Följande kriterier används ii granskningen:
••
••

Kommunallag (KL)
(LKBR)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKB
R)

••

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 ii 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
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika
kommunalförbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-16. Rapportens
innehåll har sakgranskats av funktionsansvarig administration och förbundschef.

pwc
pwc

3
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Granskningsresultat
Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKB
R och RKRs rekommendationer.
LKBR
Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga 11
avvikelser noterats.
noterats.

Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKB
R och RKRs rekommendationer.
LKBR
Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga 2
avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning
Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper
räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

1
1 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 ii kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Detta
Delta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och
verksamheter.
verksamheter.
2
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
alt de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbundet
och verksamheter.
3

Med räkenskaper menar kommunalförbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och
noter.

3

4

pwc
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Investeringsredovisning
lnvesteringsredovisning
Investeringsredovisningen
R och RKRs rekommendation
lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKB
LKBR
R14.
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
redovisningssed..

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-31.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-31 i alla väsentliga avseenden med övriga
delar ii årsredovisningen
årsredovisningen..

2022-03-11

Auktoriserad revisor

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

pwc
pwc
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VINGÄKERS KOMMUN
VINGÅKERS
Kommunstyrelsen
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Västra
Räddningstjänst
Västra Sörmlands
Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Revisorerna
Organisationsnummer
222000-1131
Organisationsnummer 222000-1131

I/ '111r pipi
f1l1r

Kommunfullmäktige ii
Kommunfullmäktige
Katrineholms kommun
kommun
Katrineholms
Vingåkers kommun
kommun
Vingåkers

Revisorernas
för år
år 2021
2021
Revisorernas redogörelse
redogörelse för
Revisorernas
utgår från
från kommunallagen
kommunallagen och
och god
god revisionssed.
revisionssed. Av
Av kommukommuRevisorernas granskningsuppdrag
granskningsuppdrag utgår
nallagen
att revisorerna
revisorerna skall
skall granska
granska all
all verksamhet
verksamhet och
och därvid
därvid bedöma
bedöma om
om verksamhetverksamhetnallagen framgår
framgår att
en
och från
från ekonomisk
ekonomisk synpunkt
synpunkt tillfredsställande
tillfredsställande sätt,
sätt, om
om räkenskapräkenskapen sköts
sköts på
på ett
ett ändamålsenligt
ändamålsenligt och
erna
och om
om den
den interna
interna kontrollen
kontrollen är
är tillräcklig.
tillräcklig.
erna är
är rättvisande
rättvisande och
Delårsrapport
2021 (Bilaga
(Bilaga 2)
2)
Delårsrapport 2021
PwC
av förbundets
förbundets förtroendevalda
fÖliroendevalda revisorer
revisorer översiktligt
översiktligt granskat
granskat förbundets
förbundets
PwC har
har på
på uppdrag
uppdrag av
delårsrapport
perioden 2021-01-01
2021-01-01 - 2021-08-31.
2021-08-31. Uppdraget
Uppdraget ingår
ingår som
som en
en obligatorisk
obligatorisk del
del av
av
delårsrapport för
för perioden
revisionsplanen
för år
år 2021.
2021.
revisionsplanen för
Syftet
översiktliga granskningen
granskningen är
är att
att ge
ge förbundets
förbundets revisorer
revisorer ett
ett underlag
underlag för
för sin
sin bebeSyftet med
med den
den översiktliga
dömning av
av om
om delårsrapporten
god redovisningssed
dömning
delårsrappOlien är
är upprättad
upprättad ii enlighet
enlighet med
med lagens
lagens krav
krav och
och god
redovisningssed
samt om
om det
det prognostiserade
prognostiserade resultatet
samt
resultatet är
är förenligt
förenligt med
med de
de mål
mål som
som förbundsdirektionen
förbundsdirektionen fastställt.
fastställt.
Med utgångspunkt
utgångspunkt från
Med
från ställda
ställda revisionsfrågor
revisionsfrågor lämnas
lämnas följande
följande sammanfattande
sammanfattande revisionella
revisionella bebedömning:
dömning:

Har delårsrapporten
delårsrapporten upprättats
Har
upprättats enligt
enligt lagens
lagens krav
krav och
och god
god redovisningssed?
redovisningssed?
Grundat
på
vår
översiktliga
granskning
har
det
inte
kommit
fram
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
några omständigheter
omständigheter som
som ger
ger
oss anledning
anledning att
att anse
Sörmlands Räddningstjänst
oss
anse att
att delårsbokslutet
delårsbokslutet för
för Västra
Västra Sörmlands
Räddningstjänst inte,
inte, ii allt
allt väsentväsentligt, är
är upprättad
upprättad ii enlighet
ligt,
enlighet med
med lagens
lagens krav
krav och
och god
god redovisningssed
redovisningssed ii övrigt.
övrigt.
Bedömningen ii delårsrapporten
Bedömningen
delårsrapporten är
är att
att balanskravet
balanskravet inte
inte kommer
kommer att
att uppfyllas
uppfyllas för
för år
år 2021.
2021.

Är resultaten
resultaten ii delårsrapporten
Är
delårsrapporten förenliga
förenliga med
med de
de av
av direktionen
dil'ektionen fastställda
fastställda målen
målen för
för god
god
ekonomisk hushållning,
hushållning, d.v.s.
förutsättningar att
att målen
målen kommer
kommer att
att uppnås?
uppnås?
ekonomisk
d.v.s. finns
finns förutsättningar
Grundat på
på vår
vår översiktliga
översiktliga granskning
har det
Grundat
granskning av
av delårsrapportens
delårsrapportens återrapportering
återrapportering har
det inte
inte kommit
kommit
fram några
några omständigheter
omständigheter som
som ger
fram
ger oss
oss anledning
anledning att
att anse
anse att
att det
det prognostiserade
prognostiserade resultatet
resultatet skulle
skulle
vara förenligt
förenligt med
med de
vara
de finansiella
finansiella mål
mål som
som direktionen
direktionen fastställt
fastställt ii budget
budget 2021.
2021.
Grundat på
på vår
vår översiktliga
översiktliga granskning
Grundat
granskning av
av delårsrapportens
delårsrapportens återrapportering
återrapportering har
har det
det inte
inte kommit
kommit
fram några
några omständigheter
omständigheter som
fram
som ger
ger oss
oss anledning
anledning att
att anse
anse att
att det
det prognostiserade
prognostiserade resultatet
resultatet inte
inte
skulle vara
vara delvis
delvis förenligt
som direktionen
skulle
förenligt med
med de
de verksamhetsmål
verksamhetsmål som
direktionen fastställt
fastställt ii budget
budget 2021.
2021.

Grundläggande granskning
(Bilaga 3)
Grundläggande
granskning (Bilaga
3)

Den grundläggande
grundläggande granskningen
Den
granskningen visar
visar att
att direktionens
direktionens förvaltning
förvaltning delvis
delvis har
har utförts
utförts på
på
ett ändamålsenligt
ändamålsenligt sätt
ett
sätt samt
samt att
att den
den ekonomiska
ekonomiska förvaltningen
förvaltningen delvis
delvis skett
skett på
på ett
ett tillfredstillfreds-
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ställande sätt
ställande
sätt då
då förbundet
förbundet ett
ett av
av två
två finansiella
finansiella mål
mål uppnåtts.
uppnåtts. Den
Den interna
interna kontrollen
kontrollen har
har
varit
varit tillräcklig.
tillräcklig.
God
God ekonomisk
ekonomisk hushållning
hushållning (Bilaga
(Bilaga 4)
4)
PwC
PwC har
har på
på uppdrag
uppdrag av
av kommunalförbundets
kommunalförbundets förtroendevalda
förtroendevalda revisorer
revisorer granskat
granskat om
om
resultaten
resultaten för
för god
god ekonomisk
ekonomisk hushållning
hushållning är
är förenliga
förenliga med
med de
de mål
mål direktionen
direktionen beslutat.
beslutat.
Uppdraget
Uppdraget ingår
ingår som
som en
en obligatorisk
obligatorisk del
del av
av revisionsplanen
revisionsplanen för
för år
år 2021.
2021.
Syftet
Syftet med
med granskningen
granskningen är
är att
att ge
ge kommunalförbundets
kommunalförbundets revisorer
revisorer underlag
underlag för
för sin
sin skriftskriftliga
liga bedömning
bedömning om
om resultatet
resultatet är
är förenligt
förenligt med
med de
de mål
mål direktionen
direktionen beslutat.
beslutat.
Grundat
Grundat på
på vår
vår granskning
granskning av
av årsredovisningens
årsredovisningens återrapportering
återrapportering har
har det
det inte
inte framkomframkommit
mit några
några omständigheter
omständigheter som
som ger
ger oss
oss anledning
anledning att
att anse
anse att
att resultatet
resultatet inte
inte skulle
skulle vara
vara
delvis
delvis förenligt
förenligt med
med de
de finansiella
finansiella mål
mål som
som direktionen
direktionen fastställt
fastställt ii budget
budget 2021.
2021.
återrapportering har
Grundat
Grundat på
på vår
vår granskning
granskning av
av årsredovisningens
årsredovisningens återrapportering
har det
det inte
inte framkomframkommit
mit några
några omständigheter
omständigheter som
som ger
ger oss
oss anledning
anledning att
att anse
anse att
att resultatet
resultatet inte
inte skulle
skulle vara
vara
delvis
delvis förenligt
förenligt med
med de
de verksamhetsmål
verksamhetsmål som
som direktionen
direktionen fastställt
fastställt ii budget
budget 2021.
2021.
Direktionen lämnar
Direktionen
lämnar ingen
ingen sammanfattande
sammanfattande bedömning
bedömning avseende
avseende den
den samlade
samlade måiuppfylmåluppfylleisen
l.
lelsen avseende
avseende god
god ekonomisk
ekonomisk hushållning
hushållning för
för år
år 202
2021.

Rapport
årsredovisning (Bilaga
Rapport årsredovisning
(Bilaga 5)
5)
PwC
PwC har
har på
på uppdrag
uppdrag av
av kommunalförbundets
kommunalförbundets förtroendevalda
förtroendevalda revisorer
revisorer granskat
granskat kommunalförkomrnunalförbundets
-01 -- 2021-12-31.
bundets årsredovisning
årsredovisning för
för perioden
perioden 2021-01
2021-01-01
2021-12-31. Uppdraget
Uppdraget ingår
ingår som
som en
en obligatoobligatorisk
risk del
del av
av revisionsplanen
revisionsplanen för
för år
år 2021.
2021.
Granskningen
Granskningen syftar
syftar till
till att
att ge
ge underlag
underlag för
för en
en bedömning
bedömning om
om räkenskaperna
räkenskaperna ger
ger en
en rättvisande
rättvisande
bild
bild av
av verksamhetens
verksamhetens resultat
resultat och
och ekonomiska
ekonomiska ställning
ställning samt
samt om
om årsredovisning
årsredovisning är
är upprättad
upprättad ii
enlighet
enlighet med
med LKBR
LKBR och
och god
god redovisningssed
redovisningssed ii kommunal
kommunal verksamhet.
verksamhet.
Vid
Vid granskningen
granskningen har
har inga
inga väsentliga
väsentliga avvikelser
avvikelser noterats.
noterats. Räkenskaperna
Räkenskaperna bedöms
bedöms ii allt
allt väsentligt
väsentligt
vara
vara rättvisande.
rättvisande.
Grundat
Grundat på
på vår
vår granskning
granskning har
har det
det inte
inte framkommit
framkommit några
några omständigheter
omständigheter som
som ger
ger oss
oss anledning
anledning
att
driftredovisningen och
att anse
anse att
att förvaltningsberättelsen,
förvaltningsberättelsen, driftredovisningen
och investeringsredovisningen
investeringsredovisningen inte
inte är
är uppupprättad
rättad ii enlighet
enlighet med
med LKBR
LKBR och
och god
god redovisningssed.
redovisningssed.

Intern
Intern kontroll
kontroll
Aterrapportering
Återrapportering om
om arbetet
arbetet med
med intern
intern kontrollplan
kontrollplan har
har redovisats
redovisats vid
vid flera
flera direktionssammandirektionssammanträden
träden under
under året.
året.
Träffar
med förvaltningen
Träffar med
förvaltningen
Revisionsarbetet har
Revisionsarbetet
har förutom
förutom ovanstående
ovanstående redovisade
redovisade granskningar
granskningar även
även omfattat
omfattat kontakter
kontakter med
med
förbundsledningen.
förbundsledningen.
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Övrigt
Övrigt
Vår revision
granska och
Vår
revision har
har även
även omfattat
omfattat att
att löpande
löpande granska
och ta
ta del
del av
av protokoll,
protokoll, samt
samt genom
genom informatinformation
ion hålla
hålla oss
oss underrättade
underrättade om
om förbundets
förbundets verksamhet.
verksamhet.
Vårt
litas PwC.
Vårt anslag
anslag för
för 2021
2021 var
var 110000
110 000 kr.
kr. Som
Som sakkunnigt
sakkunnigt biträde
biträde an
anlitas
PwC.
Katrineholm
Katrineholm den
den Il
11 mars
mars 2022
2022

trt-~

t~ f-~
Lars
Lars F
F Eriksson
Eriksson
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Sammanfattning
Granskningsområde

RevisionelI
Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Gul

Direktionens förvaltning har delvis utförts på ett ändamålsenligt
sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande

Gul

Direktionen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Ett av
två finansiella mål har uppnåtts. Resultat mot driftbudget: - 1
1 496
tkr.

5a, 11a,
Baseras på revisionsfråga 5a,
12a, 13a, 21a, 41a, 42a, 43b, 43e,
61b, 71c, 72a

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Baseras på revisionsfråga 1
a, 2a,
1a,
2a,
3a-c,4a-d,
3a-c, 4a-d, 11b, 12b, 13b, 14a, 21b,
22a-d, 23a-b, 41 b, 42b-c, 43a, 43c-d,
61 a,
a, 62a-c, 63a-c, 64a-b, 71 a-b,
72b-c, 73a.

Den interna kontrollen hänförlig till direktionen förvaltning har i allt
väsentligt varit tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden
har noterats.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till direktionen:
••
••
••
••

Att direktionen vid redovisning av anmärkningar rörande uppfyllelse av verksamhetsmål och ekonomiska mål vid
behov vidtar tydliga åtgärder.
_
Att uppföljning av nyckeltal gällande verksamhetsuppföljning tas upp i protokoll även i de fall det inte finns några
awikelser. Då kan det tas upp som information/anmälningsärende.
Att direktionen tillser att delegationsordningen är upprättad i enlighet med reglemente.
Att direktionen upprättar rutin för utvärdering av besutsorganisationen.
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Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska all verksamhet.
Direktionen ska förvalta och genomföra verksamheten ii enlighet med medlemskommunernas 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 direktionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med
tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1
1 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
verksamhetsplan 2021.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. II tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. II
övrigt se "syfte och revisionsfrågor"
revisionsfrågor"..
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
Västra Sörmlands Räddningsljänst
Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021

Mars 2022

3

PwC

158

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har direktionen antagit en plan för sin
verksamhet?

Verksamhetsplan antas 2020-12-02 § 34.

2. Budget

a) Har direktionen antagit en budget för sin
verksamhet?

Budget antas 2020-10-07 § 20.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för direktionens
verksamhet?

II verksamhetsplan 2021-2023 framgår
verksamhetsmål från medlemskommunerna som
gäller fram till 2023. II verksamhetsplanen finns
även VSR:s egna mål beskrivna. Vi noterar att
mål inte finns specifikt för 2021.

b) Finns mål formulerade för direktionens
ekonomi?

Antagen budget betraktas som mål för ekonomi.
VRS har även två finansiella mål för 2021
2021..

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

II verksamhetsplanen anges att nyckeltal kommer
användas i syfte att följa organisationens
utveckling och för att se inom vilka områden där
mer kunskap krävs. Direktionen beslutade om
nyckeltal för uppföljning av verksamhetens mål
2021 2020-12-02 § 33. II dokumentet framgår
tydliga målvärden för 2021 och indikationer som
gör dem uppföljningsbara. Nyckeltalen är
organiserade under olika områden för
verksamheten. Vi noterar att vissa av
verksamhetsmålen från medlemskommunerna är
mätbara, men att några av dem är formulerade på
ett sätt som gör det svårt att följa upp dem
dem,,
exempelvis "säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet".

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

Nyckeltalen ska redovisas på samtliga
direktionsmöten. Måluppfyllelsen av
verksamhetsmålen ska redovisas för
medlemskommunerna och allmänheten genom
del- och årsredovisning.
Mars 2022
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Granskningsiakttagelser
4. Rapportering och
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på mål
uppfyllelse för
måluppfyllelse
verksamhet och ekonomi?

Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning vid
sammanträdena ii maj samt december. De
ekonomiska uppföljningarna innehåller
ekonomiskt utfall och resultat för perioden samt
budget, prognos och awikelse
avvikelse för helåret.
Utöver de ekonomiska uppföljningarna sker
rapportering av verksamhet och ekonomi genom
delårsrapportering per augusti och
årsredovisning. Delårsrapport och årsredovisning
innehåller samma typ av ekonomiska information
som budgetuppföljningar samt väsentliga
händelser under perioden. Vidare redovisas
resultat och bedömning av måluppfyllelse för
fastställda verksamhetsmål samt nyckeltal.

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

Vid delårsrapporteringen per augusti bedöms 4 av
7 verksamhetsmål som ej uppfyllda. Det framgår
att måluppfyllelsen tydligt påverkats av covid-19
då man inte kunnat genomföra det förebyggande
arbetet som planerat, samt att flera aktiviteter och
utbildningar fått ställas in under perioden. Av
protokoll kan vi inte utläsa att direktionen vidtagit
åtgärder för att nå mål för verksamheten.

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

Den ekonomiska helårsprognosen är vid
delårsrapporteringen ett underskott om -1410 tkr
till följd av minskade intäkter av externa
utbildningar och tillsyner som ställts in på grund
av covid-19. Vidare bedöms VSR inte uppfylla
balanskravet vid delårsrapporteringen då
periodens resultat är -932 tkr. Av direktionens
protokoll framgår inga vidtagna åtgärder för att nå
budget ii balans.
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Granskningsiakttagelser
5. Måluppfyllelse

a) Når direktionen uppsatta mål för
verksamheten?

Gul

Verksamhetsmålen bedöms ha blivit delvis
uppfyllda. II årsredovisningen bedöms två av
verksamhetsmålen som uppfyllda, ett delvis
uppfyllt och fyra som ej uppfyllda.

b) Når direktionen uppsatta mål för ekonomin?

Gul

Av årsredovisningen för 2021 framgår att ett av
två finansiella mål uppnås. Målet "VSR ska ha ett
positivt årligt resultat" nås inte, årets resultat är
-1496 tkr.
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Sty-rning
Styrning
Revisionsfrågor
11. Verksamhetsplan

12. Budget

Ev. noteringar
a) Är plan för verksamheten upprättad i
enlighet med medlemskommunernas direktiv?

II tabell över VSR:s styrdokument anges att
verksamhetsplanen ska redovisa hur förbundets
resurser i form av materiel, utrustning, personal och
kompetens ska organiseras för att utföra effektiv
verksamhet.

b) Är plan för verksamheten heltäckande,
dvs. omfattar den nämndens samtliga
verksamheter?

II Handlingsprogram 2021-2023 framgår att
kommunerna har överlämnat ansvaret till VSR för
uppdragen enligt lagen Skydd mot olyckor, med
undantag för samordningsansvaret. VSR ansvarar
således för tillsyn, sotning, räddningstjänst,
undersökning samt att underlätta för den enskilde.
Samtliga av ovan nämnda områden finns beskrivna
i verksamhetsplanen för 2021.

a) Är budget upprättad i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

Av förbundsordningen framgår att förbundet och
medlemskommunerna ska sammanträda för att
diskutera inriktning för budgetarbetet. Innan sista
april ska de ha enats och angivit budgetram.
Budgeten fastställs genom att direktionen beslutar
om sin detaljbudget senast oktober månad året
innan aktuellt budgetår.
Vid direktionens sammanträde 2020-05-25 beslutar
direktionen att ge förbundschef i uppdrag att börja
planera budget 2021 utifrån medlemsrådets riktlinjer
och budgetförutsättningar. Budget för 2021 antas av
direktionen 2020-10-07 § 20.

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den
nämndens samtliga verksamheter?

Budgeten för 2021 omfattar områdena direktion och
ledning, administration, räddning och förebyggande
arbete.
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Stynting
Styrning
13. Mål

14.
14. Mätetal

a) Är målen upprättade i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

Av reglemente framgår att direktionen ska fastställa
mål för förbundets verksamhet men det specificeras
inte hur det ska göras.

b) Är målen heltäckande, dvs.
dvs. omfattar de
direktionens samtliga verksamheter?

II Handlingsplanen anges kommunernas uppdrag till
VSR och vilka mål de givit inom ramen för
uppdraget. Samtliga mål från kommunerna finns
beskrivna i verksamhetsplanen för 2021 och
strategiska åtgärder för att nå verksamhetsmålen
presenteras.

a) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet för att styra verksamhet och
ekonomi?

Direktionen beslutade om nyckeltal för 2021
2020-12-02 § 33, och de används som en del i
uppföljningen kring hur väl verksamheten når
målen. Nyckeltalen är kopplade till
verksamhetsmålen och följs upp vid
delårsrapportering samt årsredovisning.
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Kontroll och åtgärder
Ev. noteringar

Revisionsfrågor
21. Direktiv för
rapportering

22. Rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

II handlingsplanen anges att uppföljning och
utvärdering av verksamhetsmålen ska göras i
samband med del- och årsredovisning
årsredovisning.. Vidare
anges att systematisk uppföljning av verksamheten
görs genom att förbundschefen rapporterar till
direktionen vid varje möte samt genom nyckeltal.
Vid genomgång av protokollen noterar vi att
direktionen får information från verksamheten vid
samtliga sammanträden under 2021. Vidare tar
direktionen del av budgetuppföljning per april och
oktober, samt uppföljning av både ekonomi,
verksamhetens mål och nyckeltal i samband med
delårsrapportering per augusti och årsredovisning. II
verksamhetsplanen anges att nyckeltalen ska
redovisas på samtliga direktionsmöten men vi kan
utifrån dokumentationen inte se att det görs utöver
del- och årsredovisning.

b) Är direktionens direktiv heltäckande?

Handlingsprogrammet för VSR anger att
rapportering till direktionen ska ske genom att
förbundschefen rapporterar till direktionen vid varje
möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog
som syftar till att utveckla styrningen av förbundet.
Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt, det har
varit att uppnå målen
målen.. Rapporteringen sker även
genom nyckeltal, delårsrapport och årsredovisning.

a) Är rapportering till direktionen heltäckande
vad gäller verksamhet?

Uppföljning av verksamhetsmålen från
kommunerna görs vid delårsrapportering per
augusti och vid årsredovisning. Vid samtliga
sammanträden tar direktionen del av information av
verksamheten gällande exempelvis personal och
verksamhetens påverkan av covid-19.
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Kontroll och åtgärder
22. Rapportering

b) Är rapportering till direktionen heltäckande
vad gäller ekonomi?

Uppföljning av ekonomi sker löpande under året i
form av ekonomiska rapporter som innehåller
budgetuppföljning och helårsprognos. Direktionen
tar del av ekonomisk uppföljning vid
sammanträdena 2021-05-26, 2021-09-29,
2021-12-01 och i samband med årsredovisning.

22. Rapportering

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och
ekonomi?

Direktionen har antagit nyckeltal för 2021 i syfte att
följa måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen
och för att hitta de områden där mer kunskap krävs.
Direktionen tar del av uppföljning av intern kontroll
löpande under året.

d) Fokuserar rapportering på analys av
måluppfyllelse och resultat?

Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning vid
sammanträdena i maj samt december. De
ekonomiska uppföljningarna innehåller budget, utfall
och resultat för perioden samt budget, prognos och
awikelse
avvikelse för helåret.
Utöver de ekonomiska uppföljningarna sker
rapportering av verksamhet och ekonomi genom
delårsrapportering per augusti och årsredovisning.
Delårsrapport och årsbokslut innehåller samma typ
av ekonomiska information som
budgetuppföljningar samt väsentliga händelser
under perioden. Vidare redovisas resultat och
bedömning av måluppfyllelse för fastställda
verksamhetsmå
verksamhetsmåll samt nyckeltal vid
delårsrapportering per augusti och årsredovisning.

a) Preciserar direktionen vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

Vid uppföljning av verksamhetsmålen är
bedömningen vid delårsrapporteringen att flera av
målen inte kommer nås under 2021. Den bristande
mål
uppfyllelsen anges vara till följd av covid-19 som
måluppfyllelsen
gjort att flera planerade aktiviteter fått ställas in. Av
protokollen framgår inga presenterade åtgärder för
att nå målen som påverkats av pandemin.

23. Åtgärder

h)
åtgärder
h, Säkerställer
SäkerställerJ<ndirektionen att
.
.
genomrors enligt
enuqt lamnade
1amnade direktiv?
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Ej
Ej ti!.lämplig. Direktionen har inte beslutat o~ars 2022
2022
åtgarder under 2021.
10
10

Intern kontroll
Revisionsfrågor
41
41.. Riskanalys

42. Plan för intern
kontroll

43. Rapportering

Bedömning

Ev. noteringar

a) Har riskanalys utförts i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

E/T
E/T

Ej
Ej tillämplig. Det saknas direktiv för upprättande av
riskanalys.

b) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

Gul

Riskbedömning har gjorts för de risker som finns
med i antagen internkontrollplan. För grön
bedömning ska riskerna i dokumenterad riskanalys
vara fler än de som redovisas i internkontrollplanen.

E/T
E/T

Ej tillämplig.
tillämplig. Det saknas direktiv för upprättande av
plan för intern kontroll.

a) Har plan upprättats i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?
b) Har nämnden antagit plan för innevarande
år?

Direktionen antog internkontrollplan för 2021 vid
sammanträdet 2020-12-02 § 32.

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

Planen omfattar 7 risker inom olika kontrollområden
och bedöms vara heltäckande för verksamheten.

a) Har direktionen upprättat direktiv för
rapportering till direktionen?

Gul

II internkontrollplanen anges vem som ansvarar för
rapportering för respektive risk, det framgår dock
inte när rapportering ska ske till direktionen.

b) Sker rapportering till direktionen enligt
direktiv?

E/T
E/T

Direktiv för när rapportering ska göras saknas.
Uppföljning och rapportering av intern kontroll görs
vid sammanträdena 2021-05-26 och 2021-12-01.
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Intern kontroll
,

43. Rapportering

c) Fokuserar rapportering på resultat och
analys?

•
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Vid uppföljning presenteras utförda kontroller för
respektive risk genom redovisning av kontrollmetod,
utfall och slutsats.
slutsats.

d) Vidtar direktionen vid behov åtgärder
utifrån lämnad rapportering?

ErT
E/T

Ej tillämplig. Uppföljningen har inte påvisat några
brister och beslut om åtgärder bedöms därför inte
vara nödvändigt.

e) Sker rapportering till medlemskommunerna
i enlighet med direktiv?

ErT
E/T

Ej tillämplig.
tillämplig. Direktiv för rapportering av intern
kontroll saknas.
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Särskildafullmäktigeuppdrag
Revisionsfrågor
51
51.. Särskilda uppdrag
från fullmäktige

52. Verkställighet

53
53.. Rapportering

Bedömning
a) Har direktionen fått särskilda uppdrag av
medlemskommunerna under
granskningsperioden?

EIT
E/T

b) Har direktionen en rutin för att fånga upp
särskilda uppdrag från
medlemskommunerna?

EIT
E/T

a) Preciserar direktionen vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

Ev. noteringar
Direktionen har inte fått några särskilda uppdrag
under granskningsperioden
granskningsperioden.. Vi har tagit del av det
senaste uppdraget till direktionen som fastställts av
Katrineholms fullmäktige, 2020-01
2020-01-20,
-20, §
§ 8 och av
Vingåkers fullmäktige, 2020-02-10, §
§ 16.
16.

E/T
EIT

b) Har direktionen en rutin för att säkerställa
att uppdragen verkställs på avsett sätt?

EIT
E/T

a) Sker återrapportering till
medlemskommunerna i enlighet med
direktiv?

E/T
EIT
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Prognos
Revisionsfrågor
61. Direktiv för
prognoser

62. Verksamhet. Har
direktionen fått
årsprognos om
måluppfyllelse för
verksamheten?

63. Ekonomi. Har
direktionen fått
årsprognos om
måluppfyllelse för
ekonomin?

Ev. noteringar
a) Finns antagna direktiv/ instruktion för att
rapportera prognoser till direktionen?

II verksamhetsplanen anges att måluppfyllelsen för
verksamhet och ekonomi ska redovisas för
medlemskommunerna i del- och årsredovisning.

b) Sker rapportering ii enlighet med direktiv?

Uppföljning av medlemskommunernas mål och
redovisning av ekonomisk ställning görs i samband
med delårsrapportering per augusti och vid
årsbokslut.

a) Under tidsperioden 1
1 jan-30 apr

Prognos för perioden är inte redovisad.
redovisad.II dialog med
förbundet beskrivs att de Inför samtliga
direktionsmöten skickar utfall för samtliga nyckeltal
till direktionsmedlemmarna som en del i kallelsen.
Om det inte finns några frågetecken tas det inte upp
det på mötet och protokollförs inte.

b) Under tidsperioden 1
1 maj-31 aug

Prognos för verksamhetsmålen görs i samband
med delårsrapporteringen per augusti på
sammanträdet 2021-09-29.

c) Under tidsperioden 1
1 sept-31 dec

Prognos för perioden är inte redovisad.

a) Under tidsperioden 1
1 jan-30 apr

Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning per
april vid sammanträdet 2021-05-26.
Helårsprognosen är ett resultat om -1
-1 410 tkr.

b) Under tidsperioden 1
1 maj-31
maj-31 aug

Vid delårsrapporteringen per augusti är
helårsprognosen -1 406 tkr och det ekonomiska
målet om att VSR ska ha ett positivt årligt resultat
bedöms inte nås.
nås.

c) Under tidsperioden 1
1 sept-31 dec

Ekonomisk uppföljning per oktober redovisas
2021-12-02.
-1 410 tkr.
2021-12-02. Prognosen för 202
20211 är
är-1
14
14

PwC

169

Prognos
64. Resultat

a) Är rapporterat årsresultat för verksamheten
förenligt med lämnade årsprognoser?

Vid uppföljning av verksamhetsmålen i
delårsrapporten bedöms 2 mål uppnås, ett mål
bedöms delvis nås och fyra mål inte uppnås.
Prognosen är i enlighet med årsresultatet.

b) Är rapporterat årsresultat för ekonomin
förenligt med lämnade årsprognoser?

Vid samtliga ekonomiska uppföljningar under året är
prognosen -1
-1 496 tkr.
-1 410 tkr. Arets resultat är
är-1
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Bes lutsorg anisation
Beslutsorganisation
Revisionsfrågor
71. Delegationsordning

72. Rapportering av
delegationsbeslut

Ev. noteringar

I

a) Har direktionen delegerat ärenden till
annan beslutsfattare?

Av delegationsordningen framgår att direktionen
delegerat ärenden till bland annat
funktionsansvariga och ekonomiansvariga.

b) Är delegationsordning aktuell, dvs. har
den reviderats under granskningsperioden?

Delegationsordningen är beslutad 2017-12-06
2017-12-06.. Vid
kontakt med VSR framgår att revidering av den ska
ske inför 2022.

c) Är utsedda delegater behöriga att fatta
beslut på direktionens uppdrag?

Enligt reglementet ska direktionen i ett särskilt
beslut förteckna de beslutsuppdrag som ges till
förtroendevalda och anställda. Vi noterar att det i
delegationsordningen även ges uppdrag till anställd
i medlemskommun samt skortstensfejarmästare.
Dessa är inte anställda av förbundet.

a) Har direktionen preciserat formerna för
återanmälan av fattade delegationsbeslut?

II delegationsordningen framgår vilka beslut som ska
anmälas till direktionen samt att det ska ske vid
nästkommande sammanträde.

b) Har direktionen under
granskningsperioden fått redovisning av
fattade delegationsbeslut?

Nämnden tar del av delegationsbeslut vid samtliga
sammanträden 2021. Lista över delegationsbeslut
bifogas med varje kallelse.

c) För beslut som ej ska anmälas till nämnd,
har nämnden under perioden prövat om
rutin för att tillkännage dessa beslut är
tillförlitlig?
73. Utvärdering av
beslutsorganisation

ErT
E/T

Rutin för beslut som ej ska anmäls till nämnd
framgår inte av delegationsordningen.

Rutin för att utvärdera besultsorgansiationen
saknas.

a) Tillämpar direktionen en rutin att årligen
utvärdera sin beslutsorganisation?

Västra Sörmlands Räddningstjänst- Grundläggande granskning
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Mätetal direktionsarbete
Mätetal

Direktion
VSR

Ordinarie ledamöter, antal

9

Beslutande ledamöter per
sammanträde, procent

890/0
89%

Sammanträden, antal

Ev noteringar

4

Ärenden per sammanträde, antal

8,5

Genomsnitt antal ärenden under 2021.

Genomsnittlig tid per ärende,
minuter

E/T

Tid för sammanträden och ärenden redovisas inte i
protokollen.

Tid för justering av protokoll, antal
dagar

7
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
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Sammanfattning
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021
2021..
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen 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 delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen 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 delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2021
2021..
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Innehållsförteckning
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Inledning
Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning ii budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap.
kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till respektive medlemskommuns fullmäktige inför behandlingen
av årsredovisningen.
Direktionen 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 direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
revisionsfrågor:
•

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

Revisionskriterier
Revisions kriterier
Följande kriterier används ii granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation "RU
''RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett
genom genomgång av kommunalförbundets årsredovisning
årsredovisning..
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-16.
2022-02-16.
Rapportens innehåll har sakgranskats av funktionsansvarig administration och
förbundschef.

3
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Granskningsresultat
Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2021-2023 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser
Finansiella mål
II årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts ii budget för 2021. Av den framgår att 11 av 2
finansiella mål är uppfyllda samt att 1
1 av 2 mål inte är uppfyllda.

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till
-1
1 492 tkr.

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Under året har inga
investeringar gjorts.

Av årsredovisningen framgår att förbundet under året arbetat aktivt med uppföljning av
det ekonomiska utfallet. Arets underskott har orsakats av minskade intäkter för extern
utbildning och tillsyner som inte kunnat genomföras enligt plan på grund av pandemin.
pandemin.
Arets kostnader har påverkats negativt av ökade kostnader för pensioner.

Mål för verksamheten
II årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 2 av 7
verksamhetsmål är uppfyllda, att 1
1 av 7 mål delvis är uppfyllda samt att 4 av 7 mål inte
är uppfyllda.

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet.

Samarbetet med andra
räddningstjänster har bidragit till
att flera pågående insatser inom
förbundet har kunnat lösas med
lyckat resultat.

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet.

VSR har inte kunnat genomföra
det förebyggande arbetet på
grund av covid-19.
covid-19.

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer ii
olyckor, som föranleder
räddningsinsats.

Det förebyggande arbetet har
inte kunnat genomföras enligt
plan på grund av covid-19.
covid-19.
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Öka verksamhetens effektivitet
och kvalitet genom samverkan
internt och externt.

Samverkan med RTÖG har ökat
verksamhetens effektivitet och
kvalitet samt medfört en ökad
trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas
invånare.

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

Utbildningar till allmänheten har
inte kunnat genomföras på
grund av covid-19.

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges ii
handlingsprogrammets förmågekarta.

Samarbetet med RTÖG innebär
bättre hjälp vid lokalisering av
larmadress. Utfallet för perioden
blev 98 procent.

Målet har delvis uppnåtts.

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

Periodens utfall blev 51 procent.
Målvärdet är 60 procent.
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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 delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen 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 delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2021.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning
Bedömning utifrån
utifrån
revisionsfrågan
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

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

Finansiella mål

Delvis
Av årsredovisningen framgår
att 11 av 2 finansiella mål är
uppfyllt samt att 11 av 2 mål inte
är uppfyllda.
uppfyllda.

Verksamhetsmål

Delvis
Av årsredovi
sningen framgår
årsredovisningen
att 2 av 7 verks
amhetsmå l är
verksamhetsmål
uppfyllda, att 11 av 7 mål delvis
är uppfyllda samt att 4 av 7
mål inte är uppfyllda.
uppfyllda.

o
0
o
0
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Rekommendationer
Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

2022-03-11

Uppdragsledare

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

2022.032022 .03- 1
1 5
5
Dnr

Västra
Västra Sörmlands
Sörmlands Räddningstjänst
Räddningstjänst

I/Dn,· IJI

Dn!' 1)1

Revisorerna
Revisorerna
Organisationsnummer
Organisationsnummer 222000-1131
222000-1131

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ii
Katrineholms
Katrineholms kommun
kommun
Vingåkers
Vingåkers kommun
kommun
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse fOr
för år
år 2021
2021

Vi,
Vi, av
av fullmäktige
fullmäktige utsedda
utsedda revisorer
revisorer har
har granskat
granskat Västra
Västra Sörmlands
Sörmlands Räddningstjänsts
Räddningstjänsts
verksamhet
verksamhet som
som bedrivits
bedrivits av
av direktionen
direktionen under
under 2021
2021..
Direktionen
Direktionen ansvarar
ansvarar för
för att
att verksamheten
verksamheten bedrivs
bedrivs ii enlighet
enlighet med
med gällande
gällande mål,
mål, beslut
beslut och
och
riktlinjer
riktlinjer samt
samt de
de föreskrifter
föreskrifter som
som gäller
gäller för
för verksamheten.
verksamheten. De
De ansvarar
ansvarar också
också för
för att
att det
det
finns
finns en
en tillräcklig
tillräcklig intern
intern kontroll.
kontroll.
Revisorernas
Revisorernas ansvar
ansvar är
är att
att granska
granska verksamhet,
verksamhet, intern
intern kontroll
kontroll och
och räkenskaper
räkenskaper och
och pröva
pröva
om
om verksamheten
verksamheten bedrivits
bedrivits ii enlighet
enlighet med
med medlemskommunernas
medlemskommunernas uppdrag,
uppdrag, mål
mål och
och föreföreskrifter
skrifter som
som gäller
gäller för
för verksamheten.
verksamheten.
Granskningen
utförts enligt
Granskningen har
har utförts
enligt kommunallagen,
kommunallagen, god
god revisionssed
revisionssed ii kommunal
kommunal verksamverksamhet,
het, förbundsordningen
förbundsordningen och
och förbundets
förbundets revisionsreglemente.
revisionsreglemente. Granskningen
Granskningen har
har genomgenomförts
förts med
med den
den inriktning
inriktning och
och omfattning
omfattning som
som behövs
behövs för
för att
att ge
ge rimlig
rimlig grund
grund för
för bedömbedömning
ning och
och ansvarsprövning.
ansvarsprövning.
Granskningen
Granskningen har
har haft
haft den
den omfattning
omfattning och
och inriktning
inriktning samt
samt givit
givit det
det resultat
resultat som
som redovisas
redovisas
ii bilagan
bilagan"" Revisorernas
Revisorernas redogörelse"
redogörelse" och
och därtill
därtill fogade
fogade bilagor
bilagor nr
m 2-5.
2-5. II revisorernas
revisorernas
redogörelse
redogörelse framgår
framgår revisorernas
revisorernas ekonomi,
ekonomi, förvaltning
förvaltning och
och administration.
administration.
Vi
bedömer att
att direktionen
bedrivit verksamheten
verksamheten på
Vi bedömer
direktionen har
har bedrivit
på ett
ett ändamålsenligt
ändamålsenligt och
och från
från ekoekonomisk
nomisk synpunkt
synpunkt tillfredsställande
tillfredsställande sätt.
sätt.
Vi
är ii allt
Vi bedömer
bedömer att
att räkenskaperna
räkenskaperna är
allt väsentligt
väsentligt rättvisande.
rättvisande.
Vi
Vi bedömer
bedömer att
att direktionens
direktionens interna
interna kontroll
kontroll har
har varit
varit tillräcklig.
tillräcklig.
Vi
Vi noterar
noterar att
att balanskravsresultatet
balanskravsresultatet för
för året
året inte
inte är
är uppfyllt.
uppfyllt. Arets
Årets resultat
resultat balanskravsrebalanskravsresultat
sultat uppgår
uppgår till
till -1
-1 492
492 tkr
tkr samt
samt att
att årets
årets underskott
underskott inte
inte kommer
kommer att
att återställas
återställas med
med hänhänvisning
visning till
till synnerliga
synnerliga skäl.
skäl. Det
Det finns
finns inga
inga underskott
underskott från
från tidigare
tidigare år
år att
att täcka.
täcka.
Vi
Vi instämmer
instämmer ii direktionens
direktionens bedömning
bedömning att
att ett
ett av
av de
de två
två finansiella
finansiella målen
målen har
har uppnåtts.
uppnåtts.
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Vi
Vi bedömer
bedömer att
att verksamhetens
verksamhetens utfall
utfall delvis
delvis är
är förenligt
förenligt med
med de
de av
av direktionen
direktionen fastställda
fastställda
verksamhetsmålen
verksamhetsmålen ii budget
budget 2021.
2021. Av
Av sju
sju mål
mål har
har två
två uppnåtts,
uppnåtts, ett
ett delvis
delvis uppnåtts
uppnåtts och
och
fyra
fyra ej
ej uppnåtts.
uppnåtts.
Revisionen
Revisionen har
har omfattat
omfattat granskning
granskning av
av delårsrapport
delårsrapport (bilaga
(bilaga 2),
2), grundläggande
grundläggande granskgranskning
ning (bilaga
(bilaga 3),
3), god
god ekonomisk
ekonomisk hushållning
hushållning (bilaga
(bilaga 4)
4) samt
samt bokslut
bokslut och
och årsredovisning
årsredovisning
för
för 2021
2021 (bilaga
(bilaga 5),
5), samt
samt träffar
träffar med
med företrädare
företrädare för
för direktionen
direktionen och
och förvaltningsledningförvaltningsledningen.
en.

Vi
Vi tillstyrker
tillstyrker att
att respektive
respektive fullmäktige
fullmäktige beviljar
beviljar ansvarsfrihet
ansvarsfrihet för
för direktionen
direktionen samt
samt
de
ledamöterna ii densamma.
de enskilda
enskilda ledamöterna
densamma.
Katrineholm
Katrineholm den
den 11
11 mars
mars 2022
2022

)i:YL~
~rrL~
Lars
Lars F
F Eriksson
Eriksson

Till
Till revisionsberättelsen
revisionsberättelsen hör
hör bilagorna:
bilagorna:
Revisorernas
görelse (nr
Revisorernas redo
redogörelse
( nr 11))
De
De sakkunnigas
sakkunnigas rapporter
rapporter ii olika
olika granskningar
granskningar (nr
(nr 2-5)
2-5)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

109
(xx)

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har fattats:
Kommunchef:
2022-03-17, Avtal där Byalaget Kreativa Läppe åtar sig att vara samordnare av lokala
servicefunktioner, KS 2021/667. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2022-03-18, Överenskommelse om fastighetsreglering - Sävstaholm 2:325 och
Sävstaholm 2:52, KS 2022/157. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2022-03-28, Avtal avseende direktupphandling av tillförordnade biträdande
samhällsbyggnadschef våren 2022, KS 2022/186. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.3
2022-03-29, Avtal avseende direktupphandling av utredning om användning av
lokalerna på Åbrogården, KS 2022/190. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2022-03-30, Avtal avseende samverkan för utvecklat företagsklimat i Vingåker
kommun med Samverkarna Vingåker, KS 2021/666. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.2
Kommunikationschef:
2022-03-18, Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1.15 användande av kommunvapen, KS 2022/164. Kommunstyrelsens delegationsordning
1.15
2022-04-07, Delegationsbeslut om kommunvapen en kommunstyrelsens
delegationsordning 1.15 Tillstånd om att använda kommunens heraldiska vapen och
logotyp, KS 2022/212. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.15
Samhällsbyggnadschef
2022-04-01, Köpebrev, KS 2021/510. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
2022-04-01, Köpekontrakt för tomt nr 1 Marmorbyn, KS 2022/208.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.15
HR- chef:
2022-03-17, Samarbetsavtal mellan samverkarna och Vingåker och Vingåkers
kommun, KS 2021/666. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
Trafikingenjör:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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(xx)

2022-03-17, PRH §12 /2022 Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/144.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2022-03-24, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16. För försäljning av
munkar och churros, KS 2022/177. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2022-03-24, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16 - Försäljning av kryddor,
naturgodis, godisremmar, KS 2022/178. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16
2022-03-28, Förordnande parkeringsvakter för att utföra parkeringsövervakning i
Vingåkers kommun för tiden 2022-03-10 till att avtal T1 2021–1213 med Avarn
Security AB upphör, KS 2022/197. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.11
2022-04-08, Yttrande gällande remiss ansökan om tillstånd att använda offentlig plats
till uteservering 2022-05-11 - 2022-10-30, KS 2022/211. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.4
2022-04-08, PRH § 13/2022 Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/205.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-25
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(xx)

Ks §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Södermanlands län – Beslut om upphävande av trafikföreskrift KS
2021/148
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Verksamhetsberättelse 2021
med protokollsutdrag § 3/22 KS 2022/82
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Styrning och uppföljning av
verksamheten Forskning och Utveckling i Sörmland 2021 KS 2022/82
Gemensamma patientnämnden – Verksamhetsberättelse 2021 KS 2022/85
Gemensamma patientnämnden – Patientnämndens bidrag till vårdens
kvalitetsutveckling 2022/85
Hjälmarens vattenvårdsförbund – resultatet från recipientkontrollen 2021 i
Eskilstunaåns avrinningsområde KS 2022/140
Trafikverket – Information angående att tillgänglighetsanpassa busshållplats vid
Baggetorp inom ramen för projektet Landsbygdsklivet år (2022–2024) KS 2022/150
Överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2022-03-21 KS 2022/158
Energikontoret i Mälardalen – Sammanträdesprotokoll 2022-03-18 KS 2022/161
Överförmyndarnämnden – Protokollsutdrag § 11 KS 2022/171
Överförmyndarnämnden – Protokollsutdrag § 12 KS 2022/172
Socialnämnden – Sn § 28/2022 Månadsrapport med bilagor KS 2022/194

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-25

112
(xx)

Ks §

Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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