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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 20 juni 2022, kl. 14.00

Plats:

Åbrogården, stora salen

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Ärenden
1. Föredragning hot och våld under valrörelsen

Föredragande
Säkerhetsstrateg

2. Inkomna medborgarförslag
3. Inkomna motioner
4. Sportcentrum med badhus
5. Program för äldreomsorgen 2022–2034

Kulturchef/fastighetschef VKAB
Socialchef

6. Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april 2022

Ekonomichef

7. Förslag till kommunplan med budget 2023 och flerårsplan 2024–
2025

Ekonomichef

8. Årsredovisning för 2021 för VSR samt ansvarsfrihet
9. Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Vingåkers kommun - Mandatperioden 2023–2026
10. Svar på motion om att avveckla avtalet med Migrationsverket
11. Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB
12. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Vårdförbundet Sörmland
13. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
14. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers
kommun
15. Revidering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark
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16. Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel samt upplösande av
lokala ordningsföreskrifter för offentliga sammankomster/ torghandel
i Tennisparken
Inkomna ärenden och delgivningar

17. Begäran om entlediganden
Valärenden
18. Fyllnadsval

Välkommen!
Jörgen Larsson
1:e vice ordförande

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

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om hot och våld under valrörelsen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsstrateg och representant för polisen informera om hot och våld under
valrörelsen inför valet hösten 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2022/259

Medborgarförslag om att bygga ett nytt fritidshem i
Högsjö
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till barn-och
utbildningsnämnden för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, i det står följande:
” Bygga ett fritidshem i Högsjö då den gamla byggnaden revs.
Mitt förslag är att kommunens bygger ett nytt fritidshem i Högsjö i anslutning till
skolan. Vi har tidigare haft ett fritidshem men den byggnaden revs. Och anledningen
till att jag tycker det ska byggas ett nytt är vi börjar bli trångbodda. Sen tycker jag att
fritids ska ha en egen byggnad.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-05-03
Skickas till
Barn-och utbildningsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

!-
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vingaker.se

MEDBORGARFÖR LAcJ022 .()5.
Dnr

Telefon

Namn \

013-

\..) 651ca.

0 3 .·

Dnrpl

l 6 34 l 8
Ort

Adress,/.,;/

,,

. ö''

E-post

as1a1

Underskrift

0
Information

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

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

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

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

0151- 19100

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 015 1-191 00
E-post kommun@vinga ker.se
Bankgiro 624 -8371
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Förslaget i korthet
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Instruktioner

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

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

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det
• vara skriftligt
• vara försett med namn, adress, e-post och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas av en eller flera kommuninvånare
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
• inte handla om mer än en sak per förslag.
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KS 2022/273

Motion om blodgivning på betald arbetstid för
kommunanställda
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I
den står följande:
”Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. När du lämnar blod innebär
att du räddar en annan människas liv.
Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag.
Blod är en färskvara som bara kan förvaras i sex veckor.
Utan blodgivare kan inte vår vård fungera, och kostnader för att få blod är
redan i dag stor för sjukhusen.
Att ge blod är enkelt och snabbt, du kan lämna blod 3-4 gånger om året
och att ge blod tar mindre en 15 minuter.
Många kommuner har hjälpt till att man kan lämna blod på sin arbetstid.
Blod behövs vid operationer, blodsjukdomar, olyckor, mm.
Sverigedemokraterna i Vingåkerskommun föreslår att även Vi i
kommunen ger dom anställda den möjligheten på betald arbetstid att åka
och lämna blod.
Kostnaden för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och
möjlighet att rädda liv.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokrater i Vingåker.
Att: Kommunfullmäktige beslutar att anställda i kommunen ges möjlighet
att ge blod på arbetstid.
Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkerskommun som arbetsgivare
upplysa alla sina anställda och uttala sig positivt till att anställda vill vara
blodgivare.
Beslutsunderlag
Motion 2022-05-06
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyre lsen

2022 -05- 0 6
Dnr

,□ nr

pi

________

____.

MOTION.
Blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda.
Att lämna blod är att vara en vardagshj älte. När du lämnar blod innebär
att du räddar en annan människas liv.
Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag.
Blod är en färskvara som bara kan förvaras i sex veckor.
Utan blodgivare kan inte vår vård fungera, och kostnader för att få blod är
redan i dag stor för sjukhusen.
Att ge blod är enkelt och snabbt, du kan lämna blod 3-4 gånger om året
och att ge blod tar mindre en 15 minuter.
Många kommuner har hjälpt till att man kan lämna blod på sin arbetstid.
Blod behövs vid operationer, blodsjukdomar, olyckor, mm.
Sverigedemokraterna i Vingåkerskommun föreslår att även Vi i
kommunen ger dom anställda den möjligheten på betald arbetstid att åka
och lämna blod.
Kostnaden för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och
möjlighet att rädda liv.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokrater i Vingåker.
Att: Kommunfullmäktige beslutar att anställda i kommunen ges möjlighet
att ge blod på arbetstid.
Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkerskommun som arbetsgivare
upplysa alla sina anställda och uttala sig positivt till att anställda vill vara
blodgivare.

SD- VINGÅKER
Ordförande Lars-Göran.
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KS 2022/274

Motion om framtagande av plan för
verksamhetsbesök från nämnder
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I
den står följande:
”Vi har i kommunen kontaktpolitiker i dom olika nämnderna och på våra
sammanträden framställs olika verksamhetsrapporter där man som politiker får
information och kan ställa våra frågor. Detta är mycket bra för alla, men man saknar
det mer konkreta med att vara på plats och ställa frågor till dom ute i verksamheterna.
Att göra dom besöken ger en bredare inblick och förståelse för den nämnd det gäller.
Vi tycker det är viktigt att alla förtroende valda rar den möjligheten. Därför bör det
finnas en plan över verksamhets besöken i varje nämnd.
Det kan vara svårt nu med en pandemi som vi haft och har den kvar ännu.
Då kan vi utveckla våra digitala verktyg och utveckla för möjlighet till insyn digitalt.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokrater.
-

Att Vingåkers kommun årligen tar fram en p Ian i samtliga nämnder för
politiska verksamhetsbesök.
Att Vingåkers kommun kan i en pandemi säkerställa planen med att göra
digitala verksamhetsbesök.”

Beslutsunderlag
Motion 2022-05-06
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -05,, 0 6
Önr

jDnr pi

Motion gällande framtagande av plan för verksamhetsbesök från
nämnder.
Plan för verksamhetsbesök.
Vi har i kommunen kontaktpolitiker i dom olika nämnderna och på våra
sammanträden framställs olika verksamhetsrapporter där man som politiker får
information och kan ställa våra frågor. Detta är mycket bra för alla, men man saknar
det mer konkreta med att vara på plats och ställa frågor till dom ute i verksamheterna.
Att göra dom besöken ger en bredare inblick och förståelse för den nämnd det gäller.

rar

Vi tycker det är viktigt att alla förtroende valda
den möjligheten. Därför bör det
finnas en p Ian över verksamhets besöken i varje nämnd.
Det kan vara svårt nu med en pandemi som vi haft och har den kvar ännu.
Då kan vi utveckla våra digitala verktyg och utveckla för möjlighet till insyn digitalt.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokrater.
-Att Vingåkers kommun årligen tar fram en plan i samtliga nämnder för politiska
verksamhetsbesök.
- Att Vingåkers kommunkan i en pandemi säkerställa planen med att göra
digitala verksamhetsbesök.

SD Vingåker .Ordföranden Lars-Göran.

~-~~
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KS 2022/339

Motion om ändring av termen ”brukare” inom
socialtjänsten
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till socialnämnden för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ing-Mari Frössevi (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I den står
följande:
”Termen "brukare" kom till inom kommunernas socialtjänst i avsikt att användas för
personer som får, eller som utreds för att få, individuellt behovsprövade insatser.
Termen är avsedd att användas övergripande av bl.a. administratörer.
När man kallar individer eller grupper av individer för brukare upplevs det av många
som avståndstagande, nedlåtande, opersonligt och irriterande.
Jag yrkar därför att termen brukare tas bort i Vingåkers kommun för personer som
får, eller som utreds för att få, individuellt behovsprövade insatser och ändras till mer
beskrivande uttryck enligt Socialstyrelsens rekommendationer ex. hyresgäst (för
boende), gäst (korttidsboende), mottagare av hemtjänst, mottagare av vård och
omsorg.”
Beslutsunderlag
Motion 2022-06-02
Skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Centerpartiet Vingåker

Dnr

Dnl'~

•

partiet

Motion angående ändring av termen "brukare"

Termen "brukare" kom till inom kommunernas socialtjänst i avsikt att användas för personer
som får, eller som utreds för att få, individuellt behovsprövade insatser. Termen är avsedd
att användas övergripande av bl.a. administratörer.
När man kallar individer eller grupper av individer för brukare upplevs det av många som
avståndstagande, nedlåtande, opersonligt och irriterande.
Jag yrkar därför att termen brukare tas bort i Vingåkers kommun för personer som får, eller
som utreds för att få, individuellt behovsprövade insatser och ändras till mer beskrivande
uttryck enligt Socialstyrelsens rekommendationer ex. hyresgäst (för boende), gäst
(korttidsboende ), mottagare av hemtjänst, mottagare av vård och omsorg.

För Centerpartiet
Vingåker den 2 juni 2022
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lng-Mari Frössevi (c)
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KS 2022/342

Motion om att återinföra valfrihet i hemtjänsten
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till socialnämnden för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Anna Lejon (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I den står
följande:
”Valfrihet är trygghet. För den som har hemtjänst är insatsen en stor del av vardagen.
Det kan vara ett stort, och ibland tungt, steg att acceptera hjälp från någon annan.
För att den som har hemtjänst ska känna sig så trygg som möjligt är det viktigt att den
känner att den kan bestämma över vem som utför hemtjänsten. Om den som har
hemtjänst inte är nöjd med hur insatsen utförs är det rimligt att personen ska kunna
byta hemtjänst.
I Vingåkers kommun finns det en utövare av hemtjänst och det är kommunen. Detta
beror inte nödvändigtvis på att det inte finns privata aktörer som vill etablera sig i
kommunen utan snarare på att det inte finns juridisk möjlighet för andra aktörer att
etablera sig i kommunen. Vingåkers kommun har avskaffat valfrihetssystemet inom
hemtjänsten och därmed sänt en tydlig signal till de privata aktörerna att de inte är
önskvärda i Vingåker. När valfrihetssystemet avskaffades fick Charlotte Prennfors (M)
igenom ett yrkande om att avskaffandet skulle vara tillfälligt och att om en, seriös,
privat aktör dyker upp ska kommunen återinföra valfrihetssystemet. Moderaterna
anser att det var ett misstag att avskaffa valfrihetssystemet och även om vi var tydliga
med vår vilja att återinföra det om en seriös aktör dyker upp tror vi att
avskaffandet är en tröskel som hindrar aktörer från att ens ta kontakt med kommunen.
Därför föreslår Moderaterna nu att lagen om valfrihet återinförs, för att valfrihet är
trygghet.
Förslag
Med valfrihetssystem ges förutsättningar för en ökad valfrihet för den som har
hemtjänst. Det är osannolikt att ett hemtjänstföretag ska söka sig till Vingåker när
kommunen nyligen har avskaffat valfrihetssystemet. Med återinförandet av
valfrihetssystemet ger Vingåker en tydlig signal att här tror vi på företagande, en fri
marknad och värdet av individens rätt till valfrihet. Moderaterna föreslår
kommunfullmäktige
Att
återinföra Lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänsten i
Vingåkers kommun.”
Beslutsunderlag
Motion 2022-06-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-06-02

Motion om att återinföra valfrihet i hemtjänsten
Valfrihet är trygghet. För den som har hemtjänst är insatsen en stor del av
vardagen. Det kan vara ett stort, och ibland tungt, steg att acceptera hjälp från
någon annan. För att den som har hemtjänst ska känna sig så trygg som
möjligt är det viktigt att den känner att den kan bestämma över vem som utför
hemtjänsten. Om den som har hemtjänst inte är nöjd med hur insatsen utförs
är det rimligt att personen ska kunna byta hemtjänst.
I Vingåkers kommun finns det en utövare av hemtjänst och det är kommunen. Detta
beror inte nödvändigtvis på att det inte finns privata aktörer som vill etablera sig i
kommunen utan snarare på att det inte finns juridisk möjlighet för andra aktörer att
etablera sig i kommunen. Vingåkers kommun har avskaffat valfrihetssystemet inom
hemtjänsten och därmed sänt en tydlig signal till de privata aktörerna att de inte är
önskvärda i Vingåker. När valfrihetssystemet avskaffades fick Charlotte Prennfors
(M) igenom ett yrkande om att avskaffandet skulle vara tillfälligt och att om en, seriös,
privat aktör dyker upp ska kommunen återinföra valfrihetssystemet. Moderaterna
anser att det var ett misstag att avskaffa valfrihetssystemet och även om vi var
tydliga med vår vilja att återinföra det om en seriös aktör dyker upp tror vi att
avskaffandet är en tröskel som hindrar aktörer från att ens ta kontakt med
kommunen. Därför föreslår Moderaterna nu att lagen om valfrihet återinförs, för att
valfrihet är trygghet.

Förslag
Med valfrihetssystem ges förutsättningar för en ökad valfrihet för den som har
hemtjänst. Det är osannolikt att ett hemtjänstföretag ska söka sig till Vingåker när
kommunen nyligen har avskaffat valfrihetssystemet. Med återinförandet av
valfrihetssystemet ger Vingåker en tydlig signal att här tror vi på företagande, en fri
marknad och värdet av individens rätt till valfrihet.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige
Att
återinföra Lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänsten i
Vingåkers kommun.

Moderaterna i Vingåker genom
Anna Lejon (M)
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Sportcentrum med badhus
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut om att bygga ett Sportcentrum
med badhus i likhet med förstudiens förslag se bilaga 3.1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska initialt ledas av Kultur- och
fritidsnämnden och bedrivas i flera steg. En redovisning efter varje steg ska göras
för Kommunstyrelsen innan nästa steg får påbörjas. Undantaget Steg b) och c)
som påbörjas samtidigt men har olika slutdatum.
3. Kommunfullmäktige beslutar att vid varje redovisning enligt punkt 2 ska
Kommunstyrelsen ta ställning till om arbetet kan fortsätta eller om någon
förutsättning har förändrats som innebär att fullmäktige bör få pröva frågan om
uppdragets fortsättning. De steg som ska genomföras är, i angiven ordning:
a. att Vingåkers Kommunfastigheter AB enligt tidigare beslut (dnr KS 2022/31)
ska genomföra en förstudie för sportcenter med badhus, klart senast 7 juni
2022
b. att Samhällsbyggnadsnämnden ska detaljplanera område Åsen 9.1 färdig att
redovisa för Kommunstyrelsen senast december 2023
c. att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska inleda en fördjupad förstudie av
sportcentrum med badhus vid område Åsen 9.1 med en detaljerad ekonomisk
kalkyl, färdig att redovisa vid första sammanträdet för Kommunstyrelsen
januari 2023
d. att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska projektera sportcenter med badhus
på område Åsen 9.1, färdig att redovisa vid sammanträdet i september
Kommunfullmäktige 2024
e. att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska bygga sportcenter med badhus som
ska stå färdigt senast juni 2026
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 2 mnkr ur finansens buffert år 2022 till
Samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt detaljplanera område 9.1
5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Vingåkers Kommunfastigheter AB att
påbörja en fördjupad ekonomisk förstudie av Sportcentrum med badhus enligt
förstudiens förslag där även alternativ finansiering skall redovisas.
Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritid har i uppdrag från Kommunstyrelsen (dnr KS 2021/125) att Kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur och fritid senast den 30 juni 2022 ska
redovisa de underlag som krävs för ett politiskt beslut om att initiera byggnation av
sportcenter och badhus i anslutning till Slottskolan.
Kultur och fritid har via Kommunstyrelsen gett Vingåkers Kommunfastigheter AB
uppdrag att ta fram en förstudie gällande Sportcentrum med badhus.
Förstudien syftar till att i ord och bild beskriva vad ett sportcenter med badhus
kommer att innehålla för lokaler, vilken kapacitet det kommer att ha och vilka
kostnader för drift och underhåll det kommer att innebära. I uppdraget ingår också en
beskrivning av utseende på lokalerna och hur de kommer att ligga i förhållande till
omgivande byggnader, vägar mm.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förstudien visar att den totala entreprenörskostnaden, för projektering samt
byggnation, beräknas i detta skede till 340 mnkr. Förstudien presenteras separat (se
bilaga).
För att säkerhetsställa att beslutfattarna är delaktiga i hela processen samt för att
minska risken för oförankrade beslut föreslås att en byggnation av Sportcentrum med
badhus ska föregås av inriktningsbeslut med grindbeslut. De fyra grindsbesluten
detaljplan, fördjupad ekonomisk förstudie, projektering samt byggnation, ska ge svar
på följande;
Detaljplan - En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden
får användas inom ett visst område. Genom detaljplanen styrs utformning av mark,
vegetation, byggnader, väg- och trafiksituationen i området. Detaljplaner är juridiskt
bindande och antas av kommunfullmäktige. Bygglov får inte beviljas om det inte
stämmer med den gällande detaljplanen -Länsstyrelsen och Sörmland vatten AB är
viktiga partners under framtagandet av detaljplaner.
Fördjupad ekonomisk förstudie - En fördjupad ekonomisk förstudie innebär att man
utgår ifrån förstudien Sportcentrum med badhus och gör en fördjupad
konsekvensanalys av kostnaderna. Under detta skede tittar man bland annat på
kostnader för markberedning, vägar, material, stommar och ytskikt samt tar fram
programhandlingar för dessa. Syftet med en fördjupad ekonomisk förstudie är att få ett
sportcentrum med badhus som Vingåkers kommun efterfrågar men med hänsyn till de
ekonomiska ramarna. I den fördjupade ekonomiska studien presenteras även en
totalkostnad.
Projektering - Projektering innebär att man bygger i tanken, det vill säga på låtsas, för
att se hela stadiet från början till slut och därmed upptäcka alla fel som kan uppstå.
Kostnaderna för byggen är väldigt stora och med projektering eliminerar man
fördyringar. Det man ser över är följande; ljud, ljus, materialval, lagar, regler,
förordningar, placeringar, höjder, samt att man tar fram förfrågningsritningar som
entreprenörerna kan beräkna på. Detsamma gäller konstruktion, mark, alla
anslutningar, el styr, ventilation, data, lås, larm, passage mm. Allt ovan behandlas
sedan i programhandlingar, systemhandlingar och sist bygghandlingar.
Byggnationen - Byggnationen är den sista och kanske mest spännande delen i
processen. Om ovan nämnda skeden har genomarbetats med grund och precision är
detta skede också det lättaste. Det är under den här perioden som “spaden sätts i
backen” och ett sportcenter med badhus byggs.
Beslutsunderlag
Ks § 125/2022
Tjänsteutlåtande 2022-05-07
Vingåker sportcentrum förstudie
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Kultur-och fritidsnämnden
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-07
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2022/31

Sportcentrum med badhus
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut om att bygga ett Sportcentrum
med badhus i likhet med förstudiens förslag se bilaga 3.1.
2. Arbetet ska initialt ledas av Kultur- och fritidsnämnden och bedrivas i flera
steg. En redovisning efter varje steg ska göras för Kommunstyrelsen innan
nästa steg får påbörjas. Undantaget Steg b) och c) som påbörjas samtidigt men
har olika slutdatum.
3. Vid varje redovisning enligt punkt 2 ska Kommunstyrelsen ta ställning till om
arbetet kan fortsätta eller om någon förutsättning har förändrats som innebär
att fullmäktige bör få pröva frågan om uppdragets fortsättning. De steg som
ska genomföras är, i angiven ordning:
a. att Vingåkers Kommunfastigheter AB enligt tidigare beslut (dnr KS
2022/31) ska genomföra en förstudie för sportcenter med badhus, klart
senast 7 juni 2022
b. att Samhällsbyggnadsnämnden ska detaljplanera område Åsen 9.1 färdig
att redovisa för Kommunstyrelsen senast december 2023
c. att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska inleda en fördjupad förstudie av
sportcentrum med badhus vid område Åsen 9.1 med en detaljerad
ekonomisk kalkyl, färdig att redovisa vid första sammanträdet för
Kommunstyrelsen januari 2023
d. att Vingåkers kommunfastigheter AB ska projektera sportcenter med
badhus på område Åsen 9.1, färdig att redovisa vid sammanträdet i
september Kommunfullmäktige 2024
e. att Vingåkers kommunfastigheter AB ska bygga sportcenter med badhus
som ska stå färdigt senast juni 2026
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4. Kommunfullmäktige beslutar avsätta 2 mnkr ur finansens buffert år 2022 till
Samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt detaljplanera område 9.1
5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Vingåkers kommunfastigheter AB
att påbörja en fördjupad ekonomisk förstudie av Sportcentrum med badhus
enligt förstudiens förslag
Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritid har i uppdrag från Kommunstyrelsen (dnr KS 2021/125) att Kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur och fritid senast den 30 juni 2022 ska
redovisa de underlag som krävs för ett politiskt beslut om att initiera byggnation av
sportcenter och badhus i anslutning till Slottskolan.
Kultur och fritid har via Kommunstyrelsen gett Vingåkers kommunfastigheter AB
uppdrag att ta fram en förstudie gällande Sportcentrum med badhus.
Förstudien syftar till att i ord och bild beskriva vad ett sportcenter med badhus
kommer att innehålla för lokaler, vilken kapacitet det kommer att ha och vilka
kostnader för drift och underhåll det kommer att innebära. I uppdraget ingår också en
beskrivning av utseende på lokalerna och hur de kommer att ligga i förhållande till
omgivande byggnader, vägar mm.
Förstudien visar att den totala entreprenörskostnaden, för projektering samt
byggnation, beräknas i detta skede till 340 mnkr. Förstudien presenteras separat (se
bilaga).
För att säkerhetsställa att beslutfattarna är delaktiga i hela processen samt för att
minska risken för oförankrade beslut föreslås att en byggnation av Sportcentrum med
badhus ska föregås av inriktningsbeslut med grindbeslut. De fyra grindbesluten
detaljplan, fördjupad ekonomisk förstudie, projektering samt byggnation, ska ge svar
på följande;
Detaljplan - En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden
får användas inom ett visst område. Genom detaljplanen styrs utformning av mark,
vegetation, byggnader, väg- och trafiksituationen i området. Detaljplaner är juridiskt
bindande och antas av kommunfullmäktige. Bygglov får inte beviljas om det inte
stämmer med den gällande detaljplanen -Länsstyrelsen och Sörmland vatten AB är
viktiga partners under framtagandet av detaljplaner.
Fördjupad ekonomisk förstudie - En fördjupad ekonomisk förstudie innebär att man
utgår ifrån förstudien Sportcentrum med badhus och gör en fördjupad
konsekvensanalys av kostnaderna. Under detta skede tittar man bland annat på
kostnader för markberedning, vägar, material, stommar och ytskikt samt tar fram
programhandlingar för dessa. Syftet med en fördjupad ekonomisk förstudie är att få ett
sportcentrum med badhus som Vingåkers kommun efterfrågar men med hänsyn till de
ekonomiska ramarna. I den fördjupade ekonomiska studien presenteras även en
totalkostnad.
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Projektering - Projektering innebär att man bygger i tanken, det vill säga på låtsas, för
att se hela stadiet från början till slut och därmed upptäcka alla fel som kan uppstå.
Kostnaderna för byggen är väldigt stora och med projektering eliminerar man
fördyringar. Det man ser över är följande; ljud, ljus, materialval, lagar, regler,
förordningar, placeringar, höjder, samt att man tar fram förfrågningsritningar som
entreprenörerna kan beräkna på. Detsamma gäller konstruktion, mark, alla
anslutningar, el styr, ventilation, data, lås, larm, passage mm. Allt ovan behandlas
sedan i programhandlingar, systemhandlingar och sist bygghandlingar.
Byggnationen - Byggnationen är den sista och kanske mest spännande delen i
processen. Om ovan nämnda skeden har genomarbetats med grund och precision är
detta skede också det lättaste. Det är under den här perioden som “spaden sätts i
backen” och ett sportcenter med badhus byggs.
Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet och tillsammans med Vingåkers
kommunfastigheter AB tagit fram underlaget.
Ärendet är avstämt med Vingåkers kommuns ekonomichef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Som underlag till tjänsteskrivelsen finns förstudien Sportcentrum med badhus 2022
(se bilaga 3.1), beställd från Vingåkers kommunfastigheter AB (VKAB) och utförd av
SWECO
Under våren 2022 har två frågestunder med Vingåkers politiker ägt rum (tjänstemän
och politiker samt SWECO och politiker) samt frågestunder där SWECO träffat
föreningar och personal.
Till grund finns även rapporten ”Nulägesanalys och förslag till utveckling för
anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker” (Johan Faskunger,
2017) och de svar på remissen om densamma som kommunen fått av kommunens
föreningar.
Förstudien
I förstudien Sportcentrum med badhus har man tittat på ett koncept för att skapa en
mötesplats där möjlighet till rörelse är tillgänglig och inkluderande för alla åldrar och
förmågor. Ett Sportcentrum med badhus ska innehålla flera typer av funktioner där

vingaker.se

4 (22)

olika idrotter kan mötas. Genom flexibla lösningar och enkelhet där flera aktiviteter
får utrymme skapas ett mervärde för kommunen och samhället.
Förstudien visar ett ”all inclusive” koncept där dagens behov tillgodoses men även
framtidens möjligheter inkluderas. I beräkningen finns således både potential för
konceptet att växa och att minskas ner på, helt beroende på ambitionsnivå.
I förstudien har man tagit fram ett underlag där den totala investeringen uppgår till 340
mnkr. Den siffran är uträknad med dagens nyckeltal och bygger på ett sportcentrum
med badhus enligt förstudien. Vad den specifika kostnaden av ett sportcentrum med
badhus blir anges efter att den fördjupade ekonomiska förstudien genomförts.
Ung inkludering
Under sommaren 2020 arbetade ungdomar födda -03 på kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. De arbetade både praktiskt och teoretiskt med
frågan: En meningsfull fritid för alla i Vingåkersbygden – hur når vi dit? Syftet var att
ge kommunen idéer och förslag på hur fritidsverksamheterna i Vingåkersbygden kan
bli bättre. Samtidigt fick ungdomarna lära sig om på vilket sätt en meningsfull fritid,
och ett eget engagemang, är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan.
Feriearbetarna föreslog, genom en filmpresentation av sitt arbete, bland annat att
utveckla Tennisparken till att passa ungdomar bättre, exempelvis genom en
volleybollplan eller annan sportutrustning. Man föreslog även att bygga ett sportcenter
där fler sporter fick plats. De gav även förslag på hur Fritidsbanken kan synliggöras
mer. De ansåg också att det borde satsas mer på ledarskapsutbildningar i föreningarna
eftersom det skulle kunna engagera och inspirera fler unga människor att fortsätta vara
aktiva i föreningslivet.
Ayham Abdulhak, ordförande i Ungdomsrådet menar att ” Ungdomsrådets
huvuduppgift är att lyssna på alla synpunkter och åsikter från ungdomarna i
Vingåker, eftersom ungdomarna är framtiden och därför måste de vara med för att
bestämma i samhället. Idag har Vingåkers kommun lyft upp idéen om att bygga ett
sportcentrum i Vingåker vilket kommer att vara en stor uppskattning av ungdomar och
vuxna. Genom sportcentrumet kommer vi att kunna locka alla åldersgrupper i
Vingåker eftersom den kommer att innehålla ett stort antal aktiviteter och idrotter som
passar alla. Konstgräs fotbollsplan, badbassäng, idrottshallar och även ett gym, när
alla dessa aktiviteter är tillgängliga att utöva på samma plats underlättas dessutom
integrationen bland ungdomarna. Vi från ungdomsrådet ser fram emot detta projekt
och tror på att den kommer att leda till positiva resultat som förhoppningsvis uppfyller
ungdomarnas önskemål”
Samhällsbyggnads kommentarer
Det är positivt med mer liv och rörelse i området samt stråken till sportcenter på
kvällar och helger. Fler möjligheter till fler centrumnära bostäder, gör också att
Vingåkers centralort blir en mer attraktiv besöks- och boendeplats.
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Det man behöver ha med sig i processen är att en byggnation av ett sportcenter med
badhus aktualiserar behovet av en uppdaterad, antagen Översiktsplan.
Man behöver ha med ökade kostnader för projektering då området behöver
detaljplaneras.
Samhällsbyggnad ser också en förändrad infrastruktur för området där
trafiksituationen ökar och behöver säkerställas.
Betydande är också vaktmästeri och att ha med att evenemang påverkar hela
centralorten med bättre besöksnäring, men samtidigt högre tryck på skräphantering,
parkeringsmöjligheter med mera.
Barn- och utbildningsförvaltningens kommentarer
Barn- och utbildningsförvaltningen ser bättre möjligheter till idrottslektioner för elever
på Slottsskolan 7–9 och Slottsskolan F-6 i moderna och funktionella lokaler, vilket
också medför trevligare omklädningsrum som förhoppningsvis känns tryggare för
eleverna. För elevernas trygghet är det viktigt att kunna duscha och byta om mer
privat.
Ett sportcenter med badhus medför förhoppningsvis att prova på flera sporter än de
traditionella med bättre förutsättningar i hallen, vilket kan leda det flera
sportaktiviteter på fritiden med möjlighet till läger, tävlingar och cuper.
Även tillgången till ett modernt badhus för simskola och klassbad för alla elever i
Vingåkers kommun.
En ökad trafik av människor på kvällar och helger i detta område är bra för att minska
skadegörelse och andra oroligheter kring Slottskolorna.
Barn- och utbildningsförvaltningens ser en utmaning med projektet om det innebär
ökade kostnader för förvaltningen.
Vingåker har idag en segregerad infrastruktur mellan norr och söder. Sporthall,
badhus, fritidsgård, kulturskola ligger på norr. Det planeras ett nytt bostadsområde på
norr. Genom att bygga på detta sätt ökar skillnaderna ännu mer mellan den södra och
norra delen av samhället.
Socialförvaltningens kommentarer
Deltagande i fritidsaktiviteter tillsammans med vuxna är en viktig friskfaktor för barn
och unga som skyddar dessa för olika former av socialt nedbrytande beteende och
annan utsatthet och har gynnsam effekt på skolresultat. Attraktiva möjligheter att
utöva tex olika former av sport är därför viktigt för att på sikt kunna få en positiv
utveckling av socialnämndens kostnader för barnavård och för hela kommunens
utvecklig.
Även för äldre är motion, aktiv träning och social gemenskap viktiga friskfaktorer som
kraftigt påverkar livskvalité och minskar behov av insatser från socialförvaltningen.
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Det är viktigt att det också finns möjligheter på olika platser i kommunen och tätorten
och nära där barn bor. För att minska den mycket tydliga socioekonomiska
segregationen i kommunen är det olyckligt om alla satsningar sker i redan gynnade
områden. Det är viktigt att satsningarna utformas så att de passar alla åldrar och alla
samhällsklasser. Tillgängligheten så att även den äldre befolkningen har möjlighet att
lätt ta sig till och utnyttja såväl sportanläggningar som badhus. Detsamma gäller för
yngre funktionshindrade.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Ett nytt sportcentrum bör locka invånare till kommunen alternativt medföra att
invånare bor kvar. Nya invånare medför ökade skatteintäkter för kommunen.
Ett Sportcentrum med badhus skapar framtidstro vilket indirekt kan locka
kompetens/personal att flytta till Vingåker. Mao kan ett sportcentrum med badhus
bidrar till att fler flyttar till Vingåker vilket i sin tur leder till att vi får in ny kompetens
i kommunen.
Ett sportcentrum med badhus kan även bjuda till fler och större evenemang, vilket
leder till fler besökare i Vingåker som både tar del av det lokala näringslivet, likväl
kan upptäcka Vingåkers som en plats att flytta till.
Utmaningar är så klart finansieringens konsekvenser för andra behov, vilket i sig är
svårbedömt eftersom ett väl använt sportcenter med badhus kan bidra till förbättrad
folkhälsa både psykiskt och fysiskt, som i sig innebär minskade kostnader.
Vetenskapliga studier

”Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Det

gör samtidigt att den ekonomiska belastningen på samhället minskar. Forskning visar
att regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar,
minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk
för belastningsskador med mera. Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår
färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i
idrottsföreningar. Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.
Riksidrottsförbundet har låtit 16 forskare i 13 översikter gå igenom forskning över
idrottens samhällsnytta.” (Idrottens samhällsnytta, sid 5, Paul Sjöblom och Johan
Faskunger, 2019)
Folkhälsomyndigheten har mätt barn och ungas rörelsemönster i Sörmland. De
konstaterar att många 15-åringar spenderar en majoritet av sin vakna tid inaktiva,
vilket innebär att de sitter, står eller rör sig väldigt lite. Andelen elever som är
stillasittande mer än fyra timmar efter en skoldag är lägst bland tjejer och killar i
årskurs 7 som har normalvikt, och andelen ökar ju äldre de blir. Ungefär hälften av
eleverna som har övervikt/fetma är stillasittande, både bland tjejer och killar. (övervikt
och fetma hos unga, region Sörmland 2017).
Om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan hälsovinsterna förväntas bli att 5
ungdomar inte kommer drabbas av depression och att 25 ungdomar inte kommer ha
symtom som magont, huvudvärk med mera… ”Sannolikheten att invånare ska
motionera regelbundet är dubbelt så hög om de uppfattar sig ha tillgång till säkra och

vingaker.se

7 (22)

trygga anläggningar och ytor för fysisk aktivitet inom 10 minuters avstånd från
hemmet.” (Idrottens samhällsnytta, 2017, Johan Faskunger/Paul Sjöblom, sid 199)
En högre andel elever som har regelbunden fysisk aktivitet klarar grundskolans mål
och därmed behörighet till gymnasiet bättre än elever som endast haft två lektioner
idrott och hälsa per vecka. (Idrottens samhällsnytta, Ingegerd Ericsson 2017,)
”Hälsoekonomiska analyser av Bunkeflomodellen visade att daglig idrott och hälsa i
alla skolor i Malmö stad skulle öka det potentiella produktionsvärdet av genomfört
förvärvsarbete med 59 miljoner kronor under en tioårsperiod efter avslutad
grundskola. Dessutom skulle stadens sjukvårdskostnader minska med 56 miljoner
kronor.” (Idrottens samhällsnytta, sid 76 Ingegerd Ericsson 2017).
Arbetet för att minska skillnader i hälsa är nära kopplat till arbetet för social hållbarhet
(Östergren, 2012). Dels har hälsofrämjande och förebyggande insatser positiv
påverkan på samhällsekonomin, miljön och klimatet, tryggheten och den sociala
sammanhållningen, dels har insatser inom ovanstående områden en positiv påverkan
på hälsan. (Gör Jämlikt- gör skillnad, SKR, 2017).
Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Att lära sig simma är viktigt för
att kunna nyttja hav och sjöar för rekreation och för att förhindra olyckor. Att simma
är också en fysisk aktivitet som många utövar som träning eller motion.
Simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott och hälsa i låg-, mellan- och
högstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer. I mellanstadiet och högstadiet
ska även badvett, säkerhet och hantering av nödsituationer vid vatten ingå i
undervisningen. I högstadiet ska elever också få undervisning i första hjälpen och
hjärt- och lungräddning. (Skolverket, SKOLFS 2010:37).
Det finns idag en stor efterfrågan på fler idrottshallar på många platser i Sverige.
(varav Vingåker är en av dem, läs, Nulägesanalys och förslag till utveckling för
anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker, bilaga 5.1)
Avsaknaden av hallar begränsar många idrottsföreningarnas möjlighet till träning.
Detta ger dåliga förutsättningar för skolämnet idrott och hälsa att uppfylla läroplanen,
vilket är en begränsning i en av grundpelarna inom folkhälsan. En stor del av dagens
hallar tillkom under andra halvan av 1900-talet, dessa byggnader är i många fall
tekniskt uttjänta och omoderna. Många av de idrottshallar som byggs idag ser i stort
sett likadana ut som de gjorde på 1900-talet, i alla fall vad det gäller tillgängliga ytor
för aktivitet där rådande normer behöver utmanas. (Konceptprogram för Framtidens
Idrottshall, White arkitekter, 2020)
Sporthallen i dag
Vingåkers Sporthall/idrottshallen byggdes år 1957 med mått på 36 X 18 meter vilket
är under de nationella kraven för en inomhusarena. Begränsningen för vollybollen är
takhöjden och för innebandyn är det storleken på planen. Fastigheterna har i omgångar
renoverats och byggts om. Det som ligger i snar framtid är att golvet i hallen behöver
bytas och då eventuellt även undergolvet som är uppreglat och fjädrande. I dag finns
det akuta behov av fler halltider i samtliga kommuners sport- och idrottshallar,
träningsmöjligheter för fotboll vintertid och anläggning för idrottsundervisning i
anslutning till Slottskolan och ett breddat utbud av idrottsarenor för t.ex. friidrott,
basket, beachvolleyboll, längdskidor och skridsko.
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Utemiljön i dag
Ytan utanför Slottskolan mot Hennalavägen används primär i dag av skolans och
fritidsgårdens verksamhet. De specifika funktioner som finns på fältet i dagsläget är:
- Fotboll, naturgräsplan ca 65 x 45 m
- Beachvolleyboll, 3st beachvolleybollplaner
- Friidrott (kulring och längdhopp)
- Isbana vintertid
Funktionerna på fältet bedöms över lag ha låg kvalitet och vara i stort behov av
utveckling och förnyelse. Naturgräsplanen har ojämnheter och stora slitna partier och
gräset har stort inslag av ogräs. Framför målburarna finns gruspartier. Det finns stor
potential att utöka och förnya idrotts- och aktivitetsutbudet på platsen. Även de
omkringliggande ytorna och inslagen (t ex längdhoppsgrop, kulring, grusyta för
isbana) håller låg kvalitet och är i behov av upprustning och förnyelse.
Badhuset i dag
Vingåkers Badhus byggdes 1984–85 och är en betydelsefull och uppskattad
anläggning. Vingåkers kommun hyr badhuset av Vingåkers kommunfastigheter.
Verksamheten består i huvudsak av allmänt bad, simundervisning till alla skolor i
Vingåkers kommun och även skolor från kranskommuner, simskolor för vuxna och
vattengymnastik.
2017-08-22 presenterade SWECO en statusinventering av Vingåkers bad. I rapporten
finns genomgång av fastighetens status och förslag på akuta åtgärder och åtgärder som
behöver göras inom de närmaste åren. Det finns i rapporten även många frågetecken
och önskemål om löpande återkommande besiktningar av de skador som finns i
fastigheten för att bestämma om skadan är större än den okulära besiktningen gör
gällande och om det finns risk för att skada förvärras. Främst gäller det ytskiktet runt
stora bassängen som enligt rapporten uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas
inom en snar framtid.
Därutöver menar badhuschefen att även miljöfrågorna blivit betydande för badhuset.
Inom ett par år går det inte att uppdatera det befintliga miljösystem som finns.
Därutöver är tillgänglighetsanpassningen inte tillräcklig, ingen lyft ner i bassängerna,
dusch- och omklädningsrum saknar utrymme för särskilda behov, personalrummen är
för små, huset har fuktskador och källaren behöver rustas.

Tidigare erfarenhet från närliggande kommuner
Kommun: Köping, Köpings bad och idrott
Invånarantal: 26 210
Verksamhet: Familjeband med sportcentrum (invigdes 2021)
Hyra: Ligger som en overheadkostnad i hela kommunen
Personal: 14 heltidstjänster inkl. chefer
Besöksantal: 75 000 år 2021 (förväntat 120 000)
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”Den enskilt viktigaste saken är att ha med verksamheten (och behoven man planerar
för) hela vägen från projektering till slutbesiktning. Det hade besparat Köpings
kommun en hel del pengar ifall man varit noggrann med det.
Det andra är att från början ta höjd för parallella verksamheter/aktiviteter så att det
finns tillräckligt med utrymme i bassänger, förråd, ev. café och omklädningsrum samt
i byggnaden generellt.
”Johan Silander, Enhetschef Badanläggningar, Köping kommun
Kommun: Strängnäs, Thomas arenor
Invånarantal: 12 856
Verksamhet: Simhall med sportcentrum
Hyra: 8 500 000 kr
Personal: 8 heltidstjänster med ansvar för samtliga sport/fritidsanläggningar i
Strängnäs samt fritidsbanken
Besöksantal: 80 000
“Kommunen är långt framme i planerna med att bygga en ny simhall och sporthall.
Upphandling av simhall kommer gå ut under senvåren, sommaren med
förhoppningsvis en byggstart i höst.
Vi kommer endast bygga en simhall med inriktning för simundervisning, motion,
rehab och föreningsverksamhet. Skalat bort attraktioner såsom äventyrsbad, relax och
hoppbassäng med anledning av att investeringsmedel för detta inte finns samt att
närliggande kommuner har det och kan vara ett utflyktsmål för Strängnäsborna.”
Bo Nordebrink, projektledare, teknik och service, Strängnäs
Kommun: Gnesta, Freja bad & gym
Invånarantal 11 513
Verksamhet: Familjebad med simbassänger (invigdes 2016)
Hyra: 7 300 000 kr
Personal: 5,25 tjänster
Besöksantal: 75 000 år 2021 (förväntat 120 000)
”Det är klart att det blev dyrare i drift… och personalmässigt gick jag från 3,0
tjänster till 5,25 tjänster. Sen tillkom nytt kassa- passersystem som kostar ca 6 000 kr/
mån vilket vi inte hade tidigare...Så man kan säga att allt blev dyrare men med mycket
högre kvalité, större anläggning inkl. gym och ett proffsigare kassasystem med
receptionsdisk/ kiosk… Det vi missade i kiosken på badet, som vi tänkte på i
sporthallen är korvlådan, om man vill sälja korv på helger och lov. Kan låta larvigt,
men ack så bra att ha det med direkt i projektet… Tydlighet är viktigt, att det ska vara
bra utifrån ett arbetsmiljötänk (lokalvårdsmässigt) och tillgängligt för besökare t ex
könsneutralt omklädningsrum.
Något som vi i Gnesta har stor glädje och nytta av är vårt höj- och sänkbara golv i
undervisningsbassängen. Sen kan man aldrig få för mycket av förråd i en sporthall,
men även i simhall. Malin Broquist. Fritidschef, Gnesta kommun
Bakgrund
30 september 2013 lämnade Åke Tholin (V) in en motion till kommunfullmäktige om
”möjligheterna att kunna få en konstgräsplan i Vingåker”.
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2014 lämnar Vingåkers IF in en skrivelse ”Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö” (kfn
33/2014:1) till kultur- och fritidsnämnden som överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Vingåkers IF förslag var att ”det satsas på ett Sportcentrum i samband med
upprustningen och förändringen av skolorna Vidåker och Hansjö. Flera sporter finns
redan på området, tennis, fotboll, volleyboll (både ute och inne) det finns också en
utomhusbasketplan som dock behöver renoveras. Vi ser att med en konstgräsplan, en
konstfrusen ishockeyring samt möjligheter till friidrottsutövande skulle Vingåker få en
fantastiks idrottsanläggning vilken kan nyttjas av F-9 skolan under dagarna och av
idrottsföreningarna på kvällar och helger. Vingåkers barn och ungdomar skulle
därmed få klart förbättrade förutsättningar att utöva olika idrotter under årets alla
månader. Flyttas även fritidsgården till skolan blir området en samlingsplats för unga
där idrotten är en naturlig del i våra ungdomars vardag”
2014- 09-15 (dnr 174/2014) beslutar kommunstyrelsen att:
”uppdrar till kommunchefen att bilda en arbetsgrupp där representanter från kulturoch fritidsförvaltningen, barn – och utbildningsförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen och Vingåkers Kommunfastigheter AB ingår för att se
över möjligheterna att utveckla ett sportcentrum vid Vidåker/Hansjö utifrån inkommen
skrivelse. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen den 27 oktober 2014”
2015-08-07 svarar Kommunledningsförvaltningen på motion från Åke Tholin (V) om
”möjligheten att kunna få en konstgräsplan” ”Förvaltningen beklagar det dröjda
svaret, vilket beror på att projektet, ombyggnad och upprustnings av Slottskolan
(Vidåker) inte kommit i gång som tänkt. Sporthallens renovering är enbart inomhus.
Ombyggnation av skolan påverkar hur ett sportcentrum med konstgräs ska utformas.
Under hösten 2015 kommer en projektplan av Slottskolan att presenteras. När det
gjorts kan en utredning initieras som tittar över möjligheter till att utveckla ett
sportcentrum med konstgräsplan samt ett kulturcentrum i Vingåker. Självklart
kommer föreningslivet att vara en viktig samtalspart.”
En av de politiska prioriteringarna i kommunens strategiska inriktning 2016–2019 är
”att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan”
2017 anlitades konsulten Johan Faskunger ProActivity AB för att göra en förstudie
”Nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar för idrott, spontanidrott
och friluftsliv i Vingåker” (se bilaga). Förstudien innefattar både fältstudier,
föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med företrädare för
föreningslivet i Vingåkers kommun.
Förstudien gör gällande att driften av de befintliga anläggningarna i kommunen till
största delen sköts av föreningarna själva, ett ansvar som de tycker är mycket
betungande. Samtliga föreningsdrivna anläggningar är i stora behov av underhåll och
investeringar. Generellt sett brukar ansvaret för driften av fritids- och
idrottsanläggningar i kommuner fördelas mer jämt mellan kommunen och
föreningslivet. Vingåkers kommun har jämfört med andra kommuner idag små
kostnader för driften av fritids- och idrottsanläggningar.
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Fem av de föreningar med egna anläggningar som svarat på enkäten uppskattar att de
lägger sammanlagt 18 000 arbetstimmar på driften av sina anläggningar per år Dessa
föreningar uppskattar det akuta investeringsbehovet i anläggningarna till 61 miljoner
kr och det långsiktiga investeringsbehovet till 49 miljoner kr.
Förvaltningens ståndpunkt
I Vingåkers kommun är folkhälsan ett betydande begrepp och fysisk aktivitet bidrar
till en bättre folkhälsa, ett hälsosammare och rikare liv, både fysiskt och psykiskt. Ett
sportcentrum ger framtidstro för kommunens alla invånare.
Den tid som inte krävs för arbete, skola eller andra vardagliga göromål kan vi kalla
den fria tiden. På den fria tiden vill vi människor ha möjlighet att ägna oss åt
aktiviteter vi tycker är roliga, intressanta eller avkopplande och stimulerande. Sådana
aktiviteter skapar också andra samhällsvärden. Att vara delaktig i en förening skapar
en förståelse för den demokratiska processen och utvecklar ledarskapet men ger också
en känsla av sammanhang, vilket kan bidra till naturliga möten över olika gränser.
Möten som bidrar till integration och förståelse för andras situation och villkor. Den
fria tiden är kanske den tid som vi människor värdesätter högst. Den är så viktig att
den kan bidra till var vi väljer att bosätta oss i kommun som har ett stort utbud av just
den.
Ett sportcentrum i utvecklingens framkant, beläget i de centrala delarna av Vingåker
kan bidra till att öka antalet besökare och på sikt påverka inflyttandet till kommunen.
Våra befintliga föreningar ges möjlighet att växa och få ut sin fulla kapacitet och de
föreningarna som ännu inte bildats, i brist på anläggning att vara i, ges nu möjlighet att
grundas.
Men ett nytt sportcentrum kostar pengar och även om det genom träningsläger,
tävlingsverksamhet eller genom uthyrningsverksamhet till klubbar i angränsande
kommuner kan öka intäkterna betydligt kommer även driftkostnaden att öka.
Att med ett diagram och matematiska uträkningar visa att kostnaderna för en sådan
anläggning kommer tjänas tillbaka genom att elever väljer att gå kvar i skolan i
Vingåker, att våra äldre kommer hålla sig friskare längre och inte behöva bo på
SÄBO lika tidigt, att försörjningsstödet kommer minska och på sikt även kostnaden vi
betalar för ett livslångt utanförskap är i det närmaste omöjligt, även om nu all
forskning säger det.
Att ta steget till att ta ett inriktningsbeslut om att investera i ett sportcentrum med
badhus handlar egentligen mer om att se möjligheterna- och att ta ansvar för att
folkhälsan på sikt kommer gynnas, våga tro på Vingåkersbygdens framtid och den
stolthet över bygden som ett sådant här projekt generar.
Förvaltningen ser potentialen med ett nytt sportcentrum och står bakom ett förslag om
att Kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut om att bygga ett Sportcentrum med
badhus som föregås av fyra grindbeslut.
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Ekonomiska konsekvenser
Ett nytt sportcentrum med badhus är förknippat med ökade driftkostnader för
kommunen.
Att erbjuda simundervisning är lagstadgad och i ingår i skolplanen, samtidigt som
Vingåkers badhus i dag har en begränsad livslängd. När Vingåkers badhus är utdömt
medför det ökade kostnader i form att transporter och köp av simundervisning till
annan kommun.
Dagens sporthall är en av få lokaler i Vingåkers kommun där kommunen kan samla
flertalet människor. I dag är Sporthallen kontinuerligt fullbokad så föreningar och
organisationer, både lokala och externa, som ämnar hyra lokalen får avstå. I ett
framtida sportcentrum ges föreningar och andra aktörer utökade möjligheter att hyra
vilket också ger en positiv inverkan på intäkterna. Prissättningen bör ses över och
prislista fastställas när projektet blir aktuellt.
Det är troligt att, i likhet med, andra större sport -och badhusanläggningar i
närområdet att företagare ser en vinning i att synas på och i byggnaden. Ett sådan
sponsoravtal skulle generera ökade intäkter till kommunen.
Avgränsningar
Till detta beräkningsunderlag finns det vetskap om VKFAB ökade
investeringskostnader och den ekonomiska långsiktighet ett sådan här projekt har. Vid
ett beslut i Kommunfullmäktige (grindbeslut fyra) att bygga ett Sportcentrum med
badhus kommer de ekonomiska konserverna för VKFAB tas i beaktande. Kommunal
borgen för bolagets upplåning kommer att kräva ett fullmäktigebeslut.
Det år nuvarande badhus ska bytas ut tillkommer kostnader för utrangering och
rivning med ca 8 mnkr för VKFAB.
I beräkningsunderlaget är inte hyresintäkter från Barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter medräknade.
Beräkningsunderlag
I följande beräkning har vi utgått ifrån förstudien Sportcentrum med badhus med en
total yta på 9000 kvm, i enlighet med förstudien. Med en hyra på 1450kr / kvm à 9000
kvm blir den totala hyran för sportcentrum med badhus 13 050 000 kr /år för
Vingåkers kommun.
Ökade kostnader för vaktmästare och grönyteskötsel är inräknade och beräknas till
600 tkr/år, vilket kan vara lågt räknat beroende på nyttjandegrad av fastigheten.
En extra badmästare för 600 tkr/år inräknad vilket också är en kostnad som styrs av
öppettider och ambitionsnivå.
I beräkningen kolumn
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a) beskriver nuläget och hur det ser ut i dag inom Kultur- och fritidsnämnden.
b) beskriver en ambitionsnivå med rimligt antal badgäster och hyresintäkter
enligt förstudiens underlag.
c) beskriver en ambitionsnivå med rimligt antal badgäster och hyresintäkter
enligt förstudiens underlag men med nuvarande entrépriser.
d) beskriver en visionsnivå med ett ökat antal badgäster och hyresintäkter enligt
förstudiens underlag
e) en ambitionsnivå med rimligt antal badgäster och hyresintäkter
f) beskriver en visionsnivå med ett ökat antal badgäster och hyresintäkter på
7000 kv
a. Nuläge 2022
Försäljning
badgäster ”40
000” ”55/30” *
**
Försäljning
badgäster ”70
000” ”55/30”
Försäljning
badgäster ”70
000” ”100/50”
Försäljning
badgäster ”90
000” ”100/50
Försäljning övrigt
(mat, fika,
badartiklar)
Hyresintäkter,
Sportcentrum
***
Hyresintäker
resturatör/gym
etc.
Lokal och
markhyra
Städ
Badhuspersonal
inkl. PO (5)
vaktmästare inkl
PO (1)
som redan finns i
budget 2022
ÖKAT BEHOV

*Djupdalsbadet i
Kumla hade åren
2017-2019 ca 200 000
besökare till sin

b. Ambition
enligt förstudie

c. Lägre entré
enligt förstudie

d. Vision
enligt förstudie

e. Ambition
Mindre yta

-1600000
-2975000
-5250000

-5250000
-6750000

-119512

-500 000

-500000

-750 000

-500 000

-125 000

-500 000

-500 000

-750 000

-500 000

-300 000

-300 000

-500 000

-300 000

2 108 000

13050000
250 000

13050000
250 000

13050000
250000

10150000
250 000

2350067

3000000

3000000

3000000

3000000

2613555

600000
10 350 000

600000
12625000

600 000
8150000

600000
7 450 000

-2 613 555

-2 613 555

-2 613 555

-2 613 555

7 736 445

10011445

5 536 445

4 836 445

**Priset för entré
till badhuset
varierar för badhus
i närområdet, för

*** beroende på
prissätning och ökat
antal externa
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badanläggning.
Köpings badhus ca
75000 betalande
2021, beräknar 120
000 år 2022. Thomas
arena beräknar på ca
80 000 badgäster
varje år

Barn mellan 50- 75
kronor, för vuxen
70-110 kronor.
Referens tagen från
Kumla, Gnesta,
Katrineholm,
Finspång, Köping

aktörer, tex
mötelokaler.’

Bilagor

Förstudie sportcentrum med badhus 2022
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef

14 (22
)

vingaker.se

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.

I det långsiktiga perspektivet finns det flera
parametrar som gynnar en ekonomi i balans
genom att initiera ett sportcenter med badhus,
inte minst påverkan på folkhälsan,
skolresultat, minskad risk för utanförskap

Ett sportcentrum med badhus ger nya
möjligheter att utvecklasbåde fysiskt och
psykiskt. Här är rörelse, i vatten och på land i
fokus. "[Klicka och skriv]"

Ett sportcentrum med badhus ökar
attraktivitet i hela vingåkerbygden. Det blir
en mötesplats som ger nya möjligheter att
umgås på, både stor och
liten."[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

Ett sportcentrum är framtidstro. Det är också en
plats för rekreation, rörelse och på sikt god hälsa.
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Ett sportcentrum vid Hennalavägen kan nyttjas av
alla åldrar och ffa under skoltid.

Här finns det plats för alla människor, med eller utan
funktions varitoner, ålder kön, sexuell läggning,
etnicitet. "[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Ett sportcentrum med badhus kommer leva i minst
50 år, fokus är att bygga med framtiden i
tanken."[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?

Alla barn, i samtliga åldersgrupper. Genom föreningslivet, barnomsorgen och
skolan.

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

Ungdomsrådet är positiva till sportcentrum med badhus.

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?

Barn och unga är delaktiga genom föreningar och skolan som är arbetar för
allas lika värde.

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

Barn är delaktiga i beslutet
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UPPDRAGSFÖRUTSÄTTNINGAR
UPPDRAGET
Sweco Sverige AB har av Vingåkers Kommunfastigheter
2022-02-12 fått i uppdrag att upprätta en förstudie
angående nytt multisportcenter med sporthall, badhus,
fotbollsplan samt ytor för spontanidrott och motion i
Vingåkers kommun
Uppdraget har utförts under ledning av Henrik Troedson,
Jack Lindgren och Erik Good.
Till grund för denna förstudie har följande dokument
använts:
- Program multisporthall tillhandahållet av Vingåkershem
2022-02-12
- Rapport: Anläggningar för idrott, spontanidrott och
friluftsliv i Vingåker, 2017-08-29

/

/

/

Under arbetets gång har dialogmöten genomförts med
politiker i kommunens styrgrupp för projektet, berörda
idrottsföreningar, tjänstemän och verksamhetspersonal.
Program och byggnadsutformning har justerats utifrån
synpunkter på dessa möten. Ambitionen har varit att
hitta en utformning som passar för Vingåkers behov och
ekonomi men ändå införliva funktioner och aktivitetsytor
som på ett bra sätt bidrar till kommunens sociala liv och
kan bidra till att locka ﬂer invånare till Vingåker.

föreningsverksamhet och för att bredda utbudet av
aktiviteter.
Vingåkers badhus uppfördes 1984-1985 och är en
uppskattad anläggning i kommunen för sin enkla
och öppna utformning. Anläggningen har stora
tekniska brister vilket framkommit i en undersökning
genomförd av Sweco 2017. Anläggningen inte tillräckligt
tillgänglighetsanpassad, det saknas lyft i bassängerna
och det saknas omklädningsrum och duschar för
människor med särskilda behov. Dessutom är personalytor
för små och huset har fuktskador.
Utemiljön för idrott ligger inom skolområdet och är idag
främst kopplad till skolans och fritidsgårdens verksamhet
och innehåller fotbollsplan (naturgräs, 65x45 m), 3 st.
beachvolleybollplaner, grusyta för isbana vintertid samt
ytor för friidrott i form av längdhoppsgrop med ansatsban
och kulring. Anläggningarna bedöms vara av relativt låg
kvalitet och det ﬁnns ett stort behov av upprustning och
förnyelse.

BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR
Enligt Anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv
i Vingåker ﬁnns ett stort behov av kapacitetshöjning och
upprustning av samhällets beﬁntliga anläggningar samt
att anlägga ytor för ﬂer sporter och spontanidrott/motion.
I anläggningen bör också införlivas ytor som anpassas
till dagens behov av spontanidrott, lek och motion. En
multisportanläggning föreslås i anslutning till skolområdet
på slottsvallen för att bättre kunna tillgodose dessa behov.
Vingåkers sporthall uppfördes 1957 med en aktivitetsyta
om 36x18 meter vilket inte uppfyller dagens krav för
ett ﬂertal inomhussporter, ex. handboll, innebandy och
inomhusfotboll/futsal. Frihöjden i sporthallen är ca. 6,5
meter vilket med stor marginal underskrider kravet för
elitseriespel i volleyboll på 9 meter. Byggnaden är i visst
behov av renovering, främst gällande sportgolvet. Det är
en stor brist på halltider i kommunen både för nuvarande
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OMVÄRLDSANALYS
FRÅN TRIANGEL TILL REKTANGEL
I Riksidrottsförbundets strategi för 2025 används
begreppet Från triangel till rektangel. Ambitionen är att
förändra idrottens struktur och verka för en idrottsrörelse
där alla, oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att
idrotta i förening hela livet. Det är idag många som slutar
med organiserad idrott redan i 11-årsåldern och det krävs
nytänkande för att bryta denna trend

DIALOGMÖTEN
sociala aktiviteter kan också uppmuntra till ﬂer former
av rörelse och motion. En modern och välfungerande
anläggning av detta slag kan också bidra till att locka ﬂer
invånare till kommunen.

SAMLINGSPLATS FÖR FÖRENINGSLIVET

I anläggningen skapas ytor för föreningslivet i form av
kontorsytor för kansli, etc, samt en samlingssal för större
möten och sammankomster. Att samla föreningarnas
Den traditionella strukturen i föreningsidrotten kan
verksamheter ger möjlighet till bättre samordning
symboliseras av en triangel med en bred bas i form av
och samarbete mellan kommunens idrottsföreningar
barn- och ungdomsidrott och en smal topp i form av
elitidrott. Den nya idrottsrörelsen som Riksidrottsförbundet vilket också kan ge ekonomiska fördelar med ökat
samutnyttjande av varandras resurser.
vill arbeta mot kan symboliseras av en rektangel med
en stark koppling mellan bredd- och elitidrott och
Det ﬁnns också möjlighet att skapa ytor för andra
verksamheten kompletteras med en utvecklad möjlighet
verksamheter i anläggningen, framförallt företag med
för människor att idrotta i föreningsverksamhet under hela inriktning mot hälsa och välbeﬁnnande. Dessa kan vara
livet.
knutna till badanläggningen (rehabilitering, spa), eller
I dagens samhälle ser vi en variation av olika sporter
och motionsformer av mer individuell karaktär som
inte nödvändigtvis är kopplat till föreningsidrotten. För
att inspirera ﬂer människor till rörelse behöver därför
anläggningen vara ﬂexibel och anpassningsbar till
olika aktiviteter. Det är också viktigt att tröskeln för att
motionera är låg och att anläggningen är tillgänglig för så
många personer som möjligt under en stor del av dygnet.
Sportcentret utformas för att fungera för de förutsättningar
som gäller idag men vi ser ett samhälle som förändras
i snabb takt och det är svårt att sia om vilka sporter
och aktiviteter som kommer att dominera över hela
anläggningens livslängd. Byggnaden bör därför utformas
med hög grad av generalitet och stora förrådsytor för att
kunna tillgodose behoven för många olika aktiviteter och
en enkel och rationell stomlösning som möjliggör framtida
utbyggnader.

MÖTESPLATS
Multisportcentret ska utgöra en mötesplats i samhället
för människor i olika åldrar och med olika bakgrund.
Anläggningen skall förses med sociala ytor och ﬂexibel
användning som kan anpassas till olika aktiviteter som
inte bara kopplas till organiserad föreningsidrott. Detta
ger upphov till mer liv och rörelse i området under kvällar
och helger vilket också skapar trygghet i området. Att
sammanföra organiserad idrott med spontanidrott och
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verka i fristående lokaler för uthyrning.

DIALOG MED VINGÅKERS FÖRENINGSLIV
Dialogmöte med Vingåkers berörda idrottsföreningar
har utförts den 13/4-2022 med uppföljning 20/4-2022.
Huvudsakligen har synpunkter framförts från Vingåkers
IF (fotboll och viss övrig ungdomsidrott), Ekbackskyrkans
IBK (innebandy) och Vingåkers VK (volleyboll).
Vingåkers IF har för fotbollsverksamheten ett stort behov
av träningsmöjligheter året runt och efterfrågar främst
en fullstor konstgräsplan. De har också ett antal vilande
verksamheter i föreningen, bland annat bordtennis,
friidrott och handboll, och ser i den nya anläggningen
an möjlighet att utveckla dessa delar och därigenom
kunna engagera ﬂer ungdomar i föreningen. De betonar
också vikten av kopplingen mellan föreningsidrott och
skolidrott och ser därför att det i anslutning till den nya
anläggningen med fördel placeras faciliteter för ex.
friidrott och skridskoåkning.
Ekbackskyrkans IBK har främst ett behov av en sporthall
med fullstor yta för en innebandyplan. Dagens sporthall
har måtten 36x18 meter vilket inte ger tillräcklig plats
för avbytarbänkar och för domare att komma ur vägen
för spelet. Den nya sporthallen bör därför inte ha mindre
mått än 44x24 meter. De poängterar också att det behöver
ﬁnnas bra förrådsutrymmen för föreningarna för ex.
innebandysarg.

Innanför
idro srörelsen

Utanför
idro srörelsen

Vingåkers VK bedriver elitverksamhet i volleyboll vilket
medför särskilda krav på spelytan. Enligt Svenska
Volleybollförbundet krävs en frihöjd över spelplanen på
minst 9 meter för spel i elitserien, idag har föreningen
dispens för spel i beﬁntlig sporthall med frihöjd 6,5
meter vilket också påverkar spelet. Läktaren bör inte
påbörjas högre än 1,5 meter över spelytans golv för att
både publik och spelare ska en bra upplevelse vid match.
Publikkapaciteten önskas vara ca. 400 personer vilket
ger möjlighet att arrangera exempelvis en landskamp
och andra evenemang som kan ge möjlighet till ökade
inkomster för föreningen.
Samtliga föreningar ser ett behov för försäljningsställe i
anslutning till sporthallen där föreningarna själva kan stå
för försäljning av enklare förtäring vid matcher.

DIALOG MED VERKSAMHETSPERSONAL OCH
TJÄNSTEMÄN
Dialogmöte med verksamhetspersonal och kommunala
tjänstemän har utförts den 28/4-2022.
I dialogen framkom synpunkter avseende behov av
upplevd trygghet i anläggningen. Tydliga och enkla
kommunikationsvägar mellan delarna och plats

för större folksamlingar att vistas vid ex. vid paus i
volleybollmatcher. Belysningen är viktig för den upplevda
tryggheten, framför allt i utemiljön. Det kan ﬁnnas
behov för en reservkraftsanläggning för att säkerställa
tryggheten i utemiljön och detta får utredas i vidare
projektering.
Personal från badhuset vill ha en vidare utredning
gällande behovet av höj- och sänkbar botten i
multibassängen, framförallt utifrån ett drifts- och
underhållsperspektiv, samtidigt som de ser en utökade
möjligheter till olika aktiviteter såsom babysim,
rehabiliteringsträning, simundervisning, vattengymnastik
och annan träning.
Cafédelen är en viktig inkomstkälla för badhuset. De ser
med fördel att serveringen mot badet är kopplad till caféet
i entrén så att dessa kan skötas av samma personal.
Serveringen i badet ska vara i en anpassad cafédel i badet
som klarar krav från miljöverket. Serveringen i badet bör
ligga placerad centralt mellan lekdel och motionssim.
Vingåkers nuvarande badhus är mycket uppskattat för
sin öppenhet och överblickbarhet och detta är en kvalitet
som efterfrågas i det nya badet. De önskar bra sikt mellan
lekdelen och motionssimmet så att personalen kan hålla
bra uppsikt över anläggningen och att besökare känner att
rummen har bra samband. Detta kan skapa problem med
akustiken med höga ljudnivåer i motionssimmet.
Materialval är viktiga och de ska vara hållbara och
lättstädade.

DIALOG MED POLITIKER
Dialogmöte med politiker i kommunfullmäktige har utförts
den 26/4-2022.
I stort sågs den föreslagna utformningen som positiv
och att det är viktigt att det blir en anläggning för hela
Vingåker där alla kan känna sig välkomna.
Det efterfrågades om plats för näringslivet i anläggningen
för att kunna få ytterligare synergieffekter för mellan
föreningsliv och näringsliv samt att få platsen att bli mer
levande dagtid.
En diskussion fördes angående placering av löparbanor
i anslutning till fotbollsplanen med anledning att
friidrottsanäggningen vid skolan är i dåligt skick. Det ﬁnns
möjlighet att frigöra plats i skolområdet för att placera en
mindre friidrottsanläggning med 200 meter löparbana,
längdhoppsgrop, kulring och höjdhopp. Placering och
utförande av friidrottsdel utreds under vidare projektering.
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PLATSANALYS
Placering för Sportcentret har anvisats till en yta i
anslutning till Slottsvallens skolområde öster om
Henalavägen. Platsen ligger nära Vingåkers centrum med
goda förbindelser med bil och cykel/gång. Närheten till
skolområdet ger bra förutsättningar för skolidrotten att
använda sig av anläggningen. Utformningen av vägen
mellan skolområdet och Henalavägen behöver utformas
med särskild hänsyn för att säkerställa en trygg övergång
och knyta ihop utemiljön vid skolområdet med utemiljön
vid sportcentret.
Platsen ligger i ett naturskönt område vid Vingåkersån
vilket ger stora möjligheter att skapa goda utemiljöer med
stora estetiska kvaliteter.
Som ytterligare förutsättning ﬁnns en tänkt förlängning
av Henalavägen norrut för att bättre ansluta till Riksväg
52 och Båsenberga fritidsområde. Vägsträckningen ger
en bättre kommunikation till sportcentret för besökare
utanför Vingåkers tätort och kan dessutom ge upphov
till möjlig vidare exploatering av ex. bostäder norr om
området. Vägen redovisas endast schematiskt i denna
förstudie och slutlig sträckning samt anslutningar till
övriga vägnätet behöver utredas i vidare projektering.

ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLAN
Det ﬁnns idag ingen detaljplan för området. För
projektets framskridande skall en sådan upprättas
under vidare projektering av byggnaden. Det är viktigt
att detaljplaneprocessen utförs i nära dialog med
fastighetsutvecklare och politiker samt att denna påbörjas
så fort som möjligt i samband med investeringsbeslut.
Området är utpekat som ett utvecklingsområde i
översiktsplanen men är idag till största delen klassat
som jordbruksmark. Vid tidigare exploateringsförsök
1975 hävdes föreslagen detaljplan med hänvisning till
bevarande av jordbruksmark. Inför vidare utveckling
av sportcentret bör en tidig dialog med länsstyrelsen
upprättas för att säkerställa projektets framdrift.

MARKFÖRHÅLLANDEN
Vid tidigare detaljplanearbete utfördes en
markundersökning av området. Marken består
huvudsakligen av lera av olika kvaliteter och i olika djup.
Med stor sannolikhet behöver byggnadens grundläggning
utföras med pålning. En mer noggrann undersökning av
markens beskaffenhet vid den tänkta byggnaden bör
utföras under vidare projektering för att säkerställa att
grundläggningen inte medför merkostnader.
Det bör också tas i beaktande att det ﬁnns en
översvämningsrisk i området runt Vingåkersån. Det
har i nuläget inte varit ett problem i området men
översvämningar har förekommit längre ner längs åns
sträckning. Om det framkommer i vidare projektering att
åtgärder mot detta är nödvändigt behöver detta utredas
i större skala eftersom det kan påverka andra områden
längs åns sträcknig.
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PROJEKTIDÉ
STRATEGISKA STÄLLNINGTAGANDEN
Vi har utgått ifrån ett några strategiska
ställningstaganden.

KOSTNADSEFFEKTIVITET
Badhus är dyra att bygga och driva. Detta innebär extra
påfrestningar på små kommuner. Vi har i förstudien
tagit fasta på de viktigaste funktionerna och hållit nere
onödiga ytor. Bassängernas storlek har krympts till
den lilla kommunens behov. Rumshöjder har hållits på
en rimlig nivå. Byggnadens form medger en rationell
byggnadsprocess med kort byggtid.

LÄGET
Dagens bad ligger mycket bra till med hänsyn till
kommunikationer inom Vingåker och kommunen i sin
helhet. Angöringar till fots, med cykel och bil är goda med
mycket bra parkeringsytor,

TILLGÄNGLIGHET OCH INKLUDERING
Ett badhus är till för alla kommuninvånare! Badet kan
erbjuda något för alla åldersgrupper, behov och intressen.
Tillgänglighet handlar om öppettider, fysisk- och
ekonomisk tillgänglighet mm.
Inkludering handlar om att erbjuda badförhållanden
med stor hänsyn till personlig intrigitet.
Omklädningsförhållanden skall kunna ske på den
enskildes villkor.

HÅLLBARHET
Vi tror att framtidens badhus kommer att kännetecknas av
ett ökat fokus på hållbarhet både i byggnad och teknik.
Vi tror att genomtänkta livscykelanalyser kan leda till att
vi bygger badhus med mycket större livslängd än vad som
är vanligt idag.

BYGGNADSUTFORMNING:
Vi har försökt att ge huset en modern framtoning. Av
kostnadsskäl har vi föreslagit en rationell byggnadskropp
i två plan ovan mark. På den aktuella tomten kan vi dra
nytta av höjdskillnader för att komma in i bägge planen
från markplan.
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SITUATIONSPLAN
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UTEMILJÖ
Vingåkers nya sportcentrum är helhetsanläggning som
förenar den beﬁntliga naturmiljöns kvaliteter med nya
aktiviteter och upplevelser.
Byggnaden vävs in i organiska former med naturlika
planteringar som anspelar på närheten till det omgivande
grönområdet i öst och den meandrande ån. Hela
byggnaden omges av aktivitet och goda möjligheter till
positiv social kontroll, för att undvika obefolkade ytor och
i stället främja rörelse och spontana möten. Här ﬁnns inte
bara klassiska lagidrotter utan ﬂera rum för spontanidrott
och social interaktion, där utformningen utgått från
de grundläggande behoven trygghet, jämställdhet,
tillgänglighet och närhet. Förutom genomsiktlig
växtlighet, genomtänkt belysning och en tillåtande
färgskala är det mångfalden i funktioner som skapar den
trygga upplevelsen, eftersom ﬂera typer av människor
befolkar platsen över dygnet.
På entrétorget möts besökaren av en livlig aktivitet där
fokus ligger på kreativ, fri rörelse. Ytan ger en urban
känsla i både materialval och funktioner. Besökaren rör
sig över ett stadsgolv där parkourredskap uppmuntrar
till informell uppvärmning inför street dance och street
basket. De sistnämnda aktiviteterna delar en ﬂexibelt
utformad plan som även kan användas som entréns
uppsamlingsplats. Besökarna kan välja sin egen musik
med integrerat högtalarsystem. I anslutning till streetytan förläggs en smidig cykelparkering och en mindre
parkering för bil.
Via entrétorget rör sig besökaren genom en passage som
öppnar upp mot utemiljön i öster, präglad av avslappnad
men organiserad beachsport. För att gynna möten
över generationsgränserna samt mellan olika slags
sportutövare, återﬁnns ett mångfunktionellt utegym och
en social yta med boule i direkt anslutning till passagen.
Ett informellt, organiskt formspråk ramar in tre
beachplaner i parkens mitt. Två planer är ﬂexibla, medan
en är särskild avsedd för större matcher. Den senare har
sin egen läktare med god överblick över planen.

I parkens östra del får barn i alla åldrar en stor, grön-blå
yta där sport möter lek, äventyr och biologisk mångfald.
Här ﬁnns möjlighet till en belyst lekfontän för varma
dagar, som med sin placering också skapar ett porlande
blickfång för beachvolleyspelare och besökare av
beachloungen.
På en sammanhängande, stor grönyta i öster skapas
en naturinspirerad aktivitetsyta omgiven av skuggande
fruktträd av lokal sort. För de minsta skapas en
pedagogisk lekyta på temat ”matcirkeln”. För de större
barnen ﬁnns en hinderbana i trä och en slinga med
terrängcykling. Här ﬁnns även möjlighet för mammor och
pappor att utöva crossﬁt och yoga medan barnen leker.
Utemiljön ansluter på ett naturligt sätt mot det beﬁntliga
grönområdets öppna ytor. Här tas en ny stig fram som
leder ned till ån, där kanotuthyrning och grillplats kan bli
nya målpunkter. Här föreslås även utsiktstorn som sticker
upp och skapar nyﬁkenhet redan på håll. I tornen, som
även kan användas av fågelskådare, integreras en zipline
som underhåller både utövare och åskådare.
Norr om det naturinspirerade aktivitetsområdet anläggs
en konstgräsplan med mått 65x105 m för fotboll. Intill
planen uppförs en separat omklädningslänga med 4 herroch 4 damomklädningsrum. I en framtid kan en läktare
byggas över omklädningsrummen. Omklädningsrummen
läggs i anslutning till fotbollsplanen för att inte blanda
omklädning för utomhus- och inomhussporter samt för att
nära till varma utrymmen vid användning vintertid.
I direkt anslutning till omklädningsrummen förläggs en
större parkering som tar ﬂera besökare och underlättar
hämtning och lämning. Här ﬁnns även en lekfullt utformad
cykelparkering som uppmuntrar unga som gamla att välja
cykeln istället för bilen.

Kiosken i beachområdets mitt är en av ﬂera
signaturbyggnader som delar arkitektoniskt uttryck och
identitet vilket gynnar den övergripande upplevelsen
av en omhändertagen och trygg plats. Vidare ﬁnns ett
utomhusförråd och RWC, där det senare underlättar för
grundläggande behov av sanitet och vatten. Därmed kan
exempelvis även kvinnor och små barn vistas på platsen,
vilket skapar positiva synergier och understödjer för en
befolkad, trygg plats.
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HJÄRTAT
PLAN 1, GATUPLAN
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Huvudentré till byggnadens samtliga funktioner ligger
mot entrétorget i riktning mot Henalavägen. I entréns
förlängning ligger en stor, rak trappa upp till övre
planet. Längre in i byggnaden ﬁnns en större hiss för
både person- och varutransport. Mot söder förläggs
en serviceentré som är åtkomlig för transporter med
lastbil utan släp. Väl synlig från entrén ligger en
vaktmästarexpidition från vilken det är god uppsikt över
hela entréytan och ger möjlighet att kunna bemanna
anläggningen även vid de tider som badet har stängt.

□

Entréhallen förses med tre WC och en RWC vilket är räcker
till att betjäna ca. 200 personer

I

0 0

1

L _______

Från entréhallen ﬁnns även entré till sporthallens
omklädningsdel samt en direktentré till sporthallens
aktivitetsyta.

_J

SPONTANIDROTT
Större delen av bottenvåningen utförs som en öppen och
ﬂexibel yta för spontanidrott och lek. Ytan kan förses med
fast eller ﬂyttbar utrustning, vilket får utredas i vidare
projektering. Det är visuell kontakt till övre plan via det
överstora trapphålet.

--------''-----

-

-

-

I direkt anslutning förläggs fritidsbanken för
lån av utrustning som även får koppling till
utomhusverksamheten.

1:400
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HJÄRTAT
PLAN 2, ÖVRE PLAN
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FOAJÉ
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Trappa och hiss leder till den övre foajéytan somligger i
direkt anslutning till badhusets café och entré. Rummet
fungerar både för sittplatser till caféet och som foajéyta
för större evenemang som volleybollmatcher eller
skolavslutningar. Foajén fungerar som förbindelselänk
mellan byggnadens samtliga delar på övre plan och har
direkt förbindelse med utemiljön via terrassytan utanför
läktaren samt balkonger mot entrétorget.
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Entréhallen förses med sex WC och en RWC vilket är
räcker till att betjäna ca. 500 personer.

SAMLINGSSAL
Intill foajén förläggs en större samlingssal med plats för
80 personer i teatersittning. Den utförs som en ”black
box” utan nedpendlat undertak för att ge en så ﬂexibel
användning som möjligt. Rummet kan användas av
föreningslivet för årsmöten och större sammankomster,
för kursverksamhet, uppträdanden, etc. I direkt anslutning
förläggs ett större förråd med plats för möbler och annat.
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GATUPLAN
BADET
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TEKNIK

LOKALER

GYM

BOULE

Teknikdelen är orienterad runt bassängerna. I anslutning
till inlastningen ﬁnns ett verkstadsutrymme och ett
kontor med dagsljus. Separata rum ﬁnns för el, tele och
kemihantering.
Placering av tekniska installationer har inte ingått i
förstudien. I förstudien har förutsatts att luftbehandling
rymms i teknikutrymmet. Badet har en lastzon med direkt
access till teknikutrymmen på nedre plan.

I anläggningen ﬁnns lokaler för föreningars behov. Genom
att samordna lokaler i anläggningen kan föreningar
samutnyttja service och funktioner. Lokalerna ligger lätt
åtkomliga vid entrétorget.

Gymmet består av en gruppträningslokal utan
dagsljus samt ett öppet gym för fria vikter, styrkeoch cardiomaskiner med fönster längs hela väggen
mot Innergården. Till de två lokalerna ﬁnns vardera
förråd. Omklädning kan ske i badets eller sporthallens
mklädningsrum eller hemma. Väljer man att klä om
hemma så ﬁnns skåp i gymmet. Gymmet har en mindre
reception och personaldel. Utanför ﬁnns ett utegym.

Anläggningen har en inomhusbana för boule medmöjlighet
till användning året runt dag som kväll.
Runt banan ﬁnns plats för sittning och umgänge.
Boulerummet är en social mötesplats som ligger
lätttillgängligt vid entrén och har utblick mot innergården.
Det ﬁnns också möjlighet att spela boule på Beachytan.
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ÖVRE PLAN
BADET
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CAFÉ/RECEPTION

PERSONAL

OMKLÄDNINGSRUM

Receptionen ligger direkt när man kommer upp för
trappan. Receptionen är badets hjärta och fyller ﬂera
funktioner. Förutom biljettförsäljning och information
så sköter man en enklare servering och försäljning av
badprodukter. Från receptionen har man full kontroll
på entrén, angöring, passage in i badet samt cafédel.
Möjlighet till servering på torr och våt sida.

Personalutrymmena ligger bakom receptionen. De består
av omklädningsrum, personalrum samt ett kontor.

Vi är uppe i en förändrad syn på omklädningsrum där
önskemål om ökad integritet står högt på önskelistan.
Vi föreslår en tredelning bestående av Dam och
Herravdelning samt en neutral båsavdelning. I
båsavdelning ﬁnns möjlighet att duscha i vissa bås.
Dessutom ﬁnns ett gruppomklädningsrum för skolbarn
med direkt ingång till multibassängen. Ett dedikerat
omklädningsrum för badgäster med funktionsvariation
och assistent ﬁnns också.

12

Personaldelen ligger mitt i anläggningen och man kan lätt
nå olika funktioner för reception, servering, städning och
tvätt.
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BADMILJÖER
BADET

ALLMÄNT
Alla bassänger är tillgängliga via mobil kran.
Multibassängen är också försedd med lyftbord. Alla
klinkerplattor är odelade och halksäkra. Inga vassa kanter
får förekomma. Städrännan är täckt och är skiljd från
skvalprännan. Uttag för städning ﬁnns runt alla pooler.

25 M BASSÄNG

MULTIBASSÄNG / VARMPOOL

BARNLANDSKAP (DEL AV FAMILJEBADET)

FAMILJEBADET

25 m bassängen är basen i anläggningen. Den har
6 banor på 2 m alt. 8 banor på 2m. Här kan man ha
simundervisning, simsport, motionssim, konstsim,
och vattenlek med olika sorters ﬂottar och liknande.
Bassängen har ett varierat djup från 1,0 till 3,6 m. 25
m bassängen håller ca 27 grader. En 1 m svikt och 3m
plattform är placerad vid startsidan på 25 m bassängen.

Multibassängen är den mest ﬂexibla bassängen. I
multibassängen kan man bedriva allt från babysim till
simskola, vattengympa, rehab mm.Multibassängen kan
variera i temperatur efter behov. Omställningen tar lite tid
så den måste planeras. Normal temperatur ca 34 grader.
Denna pool är till för de som värma kroppen och kanske
återhämta sig lite efter ett simpass. Bubbelpoolen är
byggd på pooldäck och man sitter i en förhöjd position så
att man kan samtala med stående personer.

Barnlandskapet är för de allra minsta. Den har ett djup
på ca 20-30 cm. Barnpoolen kan utrustas med diverse
leksaker, ﬁgurer, små rutchkanor, vattenstrålar mm.

Familjebadet består av en större beachbassäng som går
från 0-60 cm djup. Här kan alla åldrar plaska och leka.

13

Barnlandskapet kan med fördel ha ett tema ansluter till
bygden och lokala inslag. Intill ﬁnns en serveringsyta.
Barnpoolen har en sittvänlig kant för vuxna. Poolen är
byggd ovanpå pooldäck.

Runt Beachbassängen ﬁnns plats för torn och rutsckanor
av olika slag.
En dedikerad yta ﬁnns för splash och fri lek.
Mellan 25m bassäng och Familjebad ﬁnns toaletter och
en familjebastu.
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SPORTHALLEN
PLAN 1, GATUPLAN
AKTIVITETSYTA
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Frihöjd under takbalkar sätts till 9 meter för att anpassas
till elitseriespel i volleyboll. En högre frihöjd ger också
möjlighet till andra sporter ex. trampolinhopp och
stavhopp. Hallen ska också förses med resultattavla med
möjlighet att visa rörliga bilder, exakt placering utreds i
vidare projektering.

-------------------------------------
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LAJ

Sporthallen utförs med plats för en fullstor handboll- och
innebandyplan (40x20 m) med en total spelyta om 44x24
meterutrustning och utrustning för övriga bollsporter
såsom volleyboll och basket. Vidare ﬁnns en större yta
för friidrott med plats för löparbanor, stavhopp och en
yta med vägg för klättring. I anslutning ﬁnns rymliga
förrådsutrymmen för att hallen ska kunna användas till
många olika sporter. Hallen är inte tänkt att förses med
traditionell utrustning för skolgymnastik (ribbstolar,
bommar, etc.) då denna utrustning ﬁnns i beﬁntlig
idrottshall vid skolan. Den nya hallen är tänkt att fungera
som ett komplement i skolidrotten med större möjlighet
att utföra andra sporter.
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OMKLÄDNING

p

----------------------
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Sporthallen förses med 6 st. gruppomklädningsrum varav
2 större för matchomklädning som även förses med
bastu samt två mindre omklädningsrum för domare och
skolpersonal. Samtliga gruppomklädningsrum förses
med RWC och tillgänglig duschpIats. I anslutning till
entrén till sporthallen läggs en skåphall och 2 individuella
omklädningsrum för människor som inte känner sig
bekväma med att byta om i gruppomklädning. Ett av
dessa är anpassat för människor med funktionsvariation.
Det ﬁnns också två mindre tvättutrymmen för föreningar.

1:400
FÖRRÅD
I direkt anslutning till aktivitetsytan förläggs en större
förrådsyta. Förrådsytan kan delas upp i mindre delar
för ex. föreningsförråd eller förråd dedikerade till olika
sporter.
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SPORTHALLEN
PLAN 2, ÖVRE PLAN
LÄKTARE
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Intill aktivitetsytan förläggs en läktare för ca 400 åskådare
samt en foajéyta åskådarbalkong som rymmer en stående
publik på ca. 80 personer. nås från foajéutrymmen
på plan 2. Åskådarbalkongen kan även användas för
uppvärmning och spontanidrott. Denna har också kontakt
med utemiljön via stora glaspartier och dörrar ut till en
terrassyta som också fungerar som utrymningsväg.
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I anslutning till läktaren förläggs en kiosk med möjlighet
till försäljning för föreningarna vid evenemang och en
mindre serveringsyta.
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RUM FÖR RÖRELSE
Från foajén nås en ﬂexibel och delbar sal ca. 300 m2.
Denna kan delas i tre delar för anpassning till olika
aktiviteter såsom kampsport, yoga, dans, etc. Salen
förses med glaspartier mot sporthallen för att förstärka
kopplingen mellan olika typer av aktiviteter. Salen kan
delas med ridå- eller blockväggar vilket utreds i vidare
projektering med hänsyn till framför allt akustikkrav.
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PRINCIPSEKTION
ALLMÄNT
Beskrivningen nedan är av principiell karaktär. Inga
konstruktiva beräkningar har gjorts avseende mark,
hållfasthet och fukt. Principerna bygger moderna
trähusbyggen inkl badhus. Vi har heller inte gjort någon
energiberäkning som ger ingångsvärden för u värden
i husets skal. I nästa fas får dessa lösningar studeras
närmare.
PLATTA PÅ MARK
Vi tänker oss en en kantförstyvad platta på mark ca 200
mm och 400 mm underliggande isolering

ENTRÉPLAN
BÄRANDE YTTERVÄGGAR OCH PELARE:
Bärande väggar och pelare utförs i betong samt
splåtandwichväggar med träpaneler.
ÖVRIGA VÄGGAR:
Invändiga väggar utförs av korslimmat trä, murade block
samt gipsväggar.
GOLV I TEKNIKDEL:
Betong
GOLV I ÖVRIGA DELAR
Trä eller plastgolv samt sportgolv i gym.

ÖVRE PLAN
POOLDÄCK:
Håldäcksbjälklag pågjutet med fall och belagt med
halksäkert klinker
YTTERVÄGGAR:
Sandwichelement eller träkonstruktioner baserat på
korslimmat trä. Kakelklädd vägg upp till ca300 över färdigt
golv.
INNERVÄGGAR I TORRA UTRYMMEN:
Korslimmat trä och gipsväggar
VÅTA UTRYMMEN
Murade väggar samt laminatväggar
TAK
TAK: Limträbalkar, 127 trp plåt, 320 Foamglas isolering och
tätskiktsmatta. Undertak av Troldtekt.
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FASADER
ALLMÄNT

''
FASAD MOT NORR
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Förslaget är utformat som en L-formad byggnad med
simhall förlagd längs med Henalavägens sträckning
och sporthall i riktning mot Vingåkersån. Mellan simhall
och och sporthall placeras en central entrébyggnad
som fungerar som ett hjärta i anläggningen och binder
samman anläggningens samtliga delar. Den gemensamma
huvudentrén är placerad mot ett entrétorg som vänder sig
mot Henalavägen. Det går att röra sig under byggnaden för
att binda samman de olika utedelarna.
Byggnaden utförs med ett enkelt och rationellt
stomsystem med pelare och fackverk i stål i ett strikt
rutnät för att underlätta framtida om- och utbyggnader.

FASAD
Fasadmaterialen till byggnaden väljs utifrån att de
huvudsakligen ska ge ett naturligt uttryck och samtidigt
kräva lite underhåll. I gatuplan utförs fasad med
prefabricerade element i naturfärgad stålglättad betong
till en höjd av ca. 3 meter vilket ger en slagtålig och
beständig fasad med naturliga variationer.

FASAD MOT SÖDER

Övre planet utförs med träpanel av kiselbehandlad furu.
Initialt har panelen en ljus nyans som påminner om björk
eller vitkalkat golv men efterhand grånar träet till en
silvergrå nyans.

FASAD MOT VÄSTER

-

Byggnaden förses med få men stora ljusinsläpp i form av
glaspartier i olika väderstreck. Partierna placeras för att
skapa riktade ut- och inblickar till byggnadens olika delar.
De stora glaspartierna bidrar också till upplevd trygghet i
området då de lyser upp kvällstid och förbipasserande ser
att det ﬁnns liv och rörelse i området.
Byggnaden kan förses med fasadbelysning antingen
integrerad i fasadsystemet eller från externa ljuskällor.
Ljusa material är valda för att ge god färgåtergivning vid
extern belysning. Fasadbelysningen utförs i reglerbar
LED för att leda besökare in i byggnaden och skapa
en möjlighet att ge byggnaden varierande uttryck och
anpassas till olika evenemang.

FASAD MOT ÖSTER
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VVS
VVS

DAGVATTEN

LUFTFÖRING BADHALLAR

Samtliga installerade system utförs så att gällande normer
och bestämmelser följs. Systemlösningar och materialval
utförs för att minimera energianvändningen samt ge lång
livslängd. Installationer med livslängd som understiger
byggnadens livslängd utförs lätt åtkomliga.

Dagvattensystem betjänar i huvudsak avvattning av
takytor och omhändertagande av dräneringsvatten.
Avvattning av takytor sker via utvändiga stuprör.

Till- och frånluft med undertryck i respektive betjänat
utrymme.

TAPPVATTEN
ALLMÄNT
Byggnaden ansluts till kommunal VA-anläggning.
Tappvatten
Försörjning av tappkallvatten sker från anslutning till
kommunal ledning.
Behov av ringmatning för eventuell sprinklerinstallation
utreds i detaljprojekteringsskedet.
Tappvarmvatten bereds i ärrvärmecentral placerad i
teknikutrymme i plan 1. Förvärmning av varmvatten sker i
värmeväxlare som utvinner värme ur duschvatten.
Duschvattensystem ska ha automatisk hetvattenspolning
nattetid för att motverka spridning av legionella.
I badhallar, duschrum och omklädningsrum installeras
spolposter av kraftigare modell för att möjliggöra en
effektiv rengöring av golvytor. Spolposter ska vara
anslutna till badvattensystemet.

SPILLVATTEN & DAGVATTEN
ALLMÄNT
Byggnaden ansluts till kommunal VA-anläggning.
Spillvatten
Värme från spillvatten från duschar återvinns till
tappvarmvatten genom värmeväxling i värmeväxlare
placerad i teknikrum.
För spillvatten från kök installeras fettavskiljare som
placeras i teknikutrymme. Larmindikering ska ske
i överordnat styrsystem . Tömningsledning dras till
tömningsskåp på fasad för tömning med slamsugningsbil.

19

Anläggning av fördröjningssystem kommer behövas och
utreds i detaljprojektering

VÄRMESYSTEM
ALLMÄNT
Byggnaden ansluts till kommunens ärrvärmenät.
Byggnaden anpassas så att utnyttjande av returvatten
från omkringliggande områden möjliggörs för beredning
av värme där temperaturkrav så medger.
Fjärrvärmeundercentral placeras i teknikrum plan 1.
Returtemperaturen från värmecentralen optimeras
till så låg som möjligt med beaktande av rimliga
installationskostnader.

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
ALLMÄNT
Fläktrum för badhus placeras i huvudsak på plan 1, för
sporthall och entrébyggnad på plan 2.
Luftbehandlingsaggregat inklusive kompletta system
installeras för byggnadens olika delar. Aggregaten delas
upp efter användning och temperaturbehov mm.
Uteluftintag anordnas i ﬂäktrumsvägg alternativt på tak.
Stor vikt läggs vid utformning av uteluftsintag för att
undvika snö i intagskanal. Riktvärde för lufthastighet är
max 1,0 m/s över intagsgallrets frontyta. Uteluftkanaler
dräneras.
Avluftsutsläpp i huvar på tak, ”industriutformning” med
hög hastighet och minimal plåtyta för att minska kondens.
Ute och Avluftkanaler utförs vattentäta och med dränering

Respektive badhall utförs som separat klimatzon
Tilluft tillförs lokalen i huvudsak vid fönster för
att motverka kondensbildning på fönsterpartier.
Kompletterande tillförsel av tilluft sker via infällda don i
innerväggar. Tropikﬂäktar i tak/alternativt tilluft i tak med
hög impuls, installeras för att tillgodose god omblandning
av rumsluften. Frånluft via centralt placerade
frånluftsgaller i ﬂäktrumsvägg och lokalt placerade
frånluftsgaller i badlandskap.
Utrymmen ovan innertak i badhallar förses med
övertrycksventilation. Utrymmen övervakas med avseende
på tryck och fukt.
Stor vikt läggs på att minimera mängd Trikloramin i
bassängutrymmen. Detta genom att också placera
fränluftsgaller lågt nära respektive vattenytor.

STYR - OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR
FASTIGHETSDRIFT
ALLMÄNT
För El, styr-och övervakning av VVS -och kylsystem
installeras ett datoriserat system bestående av
apparatskåp med datorundercentral (DUC), givare,
reglercentraler, ventiler, ställdon, kablage inkl.
kanalisation mm, komplett med erforderliga funktioner.
Systemet skall kunna fungera självständigt samt
även vara anpassat till överordnat huvuddatorsystem.
Apparatskåpet skall kunna kommunicera med överordnat
system för styr- och övervakning.

Imkanal från kök ska mynna långt ifrån intagskanaler för
undvikande av besvärande matos i byggnaden.
Filter av klass EU 7 för tilluft och EU 5 för frånluft.
Allmänna lokaler utförs med balanserad ventilation med
till- och frånluft.
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EL, DATA.TELE, LARM. ÖVERVAKNING, PASSAGESYSTEM
ALLMÄNT
Samtliga installerade system kommer att följa gällande
föreskrifter och myndighetskrav samt vara utförda på ett
sätt som underlättar drift och service i framtiden.

BELYSNING
Belysning anordnas i byggnaden enligt följande:
Tillfredställande reglerbara belysningsnivåer med hög
ljuskomfort ska ﬁnnas där; trygghet, estetik, stölder,
vandalisering beaktas.
En fullgod belysningsanläggning föreslås installeras enligt
följande :

Ljuskulturs skrift ”Ljus&Rum, planeringsguide
för belysning inomhus” tredje utgåvan, inklusive
de standarder som där anges och är relevanta för
belysningsplaneringen. Installerad belysningseffekt W/m2
för belysning inomhus ska vara ≤ ”börvärden” i svenska
normer ur ”Ljus & Rum, tredje utgåvan”.

Ljusfärg ska vara 3000K alternativt 4000K. Slutligt
val görs med hänsyn till verksamhet i det utrymmet som
berörs.

Armaturer ska utgöras av LED-armaturer av
hög kvalité med en Ljusfärgkvalité på MacAdam 2-3,
i teknikrum och förråd accepteras MacAdam 4, i inte
publika sekundära utrymmen med två eller färre armaturer
accepteras MacAdam 5.

Livslängd på LED-armaturer ska vara angiven till
lägst L90 / 100 000h.

Ljus ska ge mycket god färgåtergivning med ett
Ra-index ≥ 80.

Obehagsbländning från armaturer ska inte
förekomma.

Ett belysningsstyrsystem typ KNX/DALI används.
Systemet styr all belysning i byggnaden med några få
undantag som teknikrum, förråd, WC och liknande. Några
funktioner som kan förekomma i systemet är följande:


Ljusreglering för inställning av olika ljusnivåer



Styrning belysning vid inbrottslarm


Styrningar sker via trådlösa manövreringsenheter
samt strategiskt utplacerade i anläggningen. T.ex. vid
speakerplats, i bassängrum bakom låsta luckor mm.

KANALISATIONSSYSTEM

HÖGTALARSYSTEM

Erforderlig kanalisation monteras i lokalerna, samtliga
ledningsinstallationer ska där de inte är förlagda på
stegar, rännor eller dyl. förläggas i infällda rör. Undantag
görs i tekniska utrymmen, och gångstråk i bassängplan.

Ett högtalarsystem ska installeras i byggnaden som delas
in i sektioner, syftet är att kunna förmedla följande:


Systemet ska även vara kompatibelt med det
överordnade fastighetsstyrsystemet då möjlighet att
kunna styra belysningen härifrån ska vara möjligt.

TELESYSTEM


Utrymningslarm initierat via
brandlarmanläggningen med mikrofon för utrop samt
förinspelat utrymningsmeddelande som sänds ut vid larm.

Telesystem installeras i byggnaden, nedan beskrivs de
under var sin rubrik.


Musik ska kunna spelas upp via centralt
utplacerade ljudkällor. Ska kunna spelas olika musik i


Belysta skyltar placeras vid entréer, ingångar mm.
Styrningen av dessa ska utföras via astrour och tidkanal.

Generellt gäller att centralutrustningar ingående i
respektive system placeras i teknikrum.

olika sektioner.



Allmänna telesystem

Belysning utomhus styrs via astrour och tidkanal.


Nödbelysning och belyst utrymningsskyltning med
central backup vid strömbortfall i minst 60min.

Tidvisningssystem kommer att ﬁnnas i samtliga publika
delar samt i personalrum och föreningslokaler, mm.


Armaturer placerade i bassänger under vatten
samt de som placeras ovan bassänger utförs med
kapslingsklass för avsett ändamål och monteras så att de
är lätt åtkomliga för service utan att anläggningens drift
påverkas.

RWC-larm ska ﬁnnas i samtliga RWC, vilrum och liknande
larmet sänds ut dels lokalt utanför rummet samt till
central plats med personal.



I fastigheten kommer det att ﬁnnas ett trådlöst nätverk
med täckning över hela badet. Även anslutningspunkter
för data via fasta installationer ska också ﬁnnas dessa
placeras vid arbetsplatser, kassor, bildskärmar, publik
entré, speakerplatser, tävlingssekretariat, press mm.

Besvärande spegling i vatten ska undvikas.

KRAFT
Kraftförsörjningen sker med en servis vilken placeras
i ställverksrum på plan 1. Här fördelas sedan
kraften ut i byggnaden via fördelningscentraler och
undercentraler som placeras strategiskt i byggnaden.
Servisen dimensioneras för att kunna försörja samtliga
installationer som i huset.
Samtliga mätare ska via bus-slinga kopplas upp till
centralt fastighetssystem där mätvärden presenteras.
Denna slinga nyttjas även till att ansluta övriga
liknande mätanordningar såsom i förekommande fall
värmemängdsmätare mm.
Elvärmesystem installeras i form av handukstorkar i
WC/RWC och bastuanläggning förses med aggregat
vilket styrs via fastighetssystemet ingående i styr och
övervakningssystemet med möjlighet till överstyrning på
plats.

IT

Inbrottslarm och kameraövervakning
Inbrottslarm uppdelas i ﬂera zoner som gym,
föreningslokaler, sporthall, badet i ﬂera zoner mm. Larmet
ska vara integrerat med passagekontrollanläggningen

TRYGGHETSLARM
Larm anordnas för att tillkalla hjälp från olika delar av
anläggningen till bärbara larmmottagare samt till fasta
displayer. (displayer placeras i kassa, personalrum samt
badmästarhytter)

PASSER- OCH DÖRRKONTROLLSYSTEM SAMT
BADSYSTEM
Passersystem ska vara integrerat med inbrottslarmet.
Dörrar som förses med passagekontroll är t.ex. samtliga
dörrar i skalet, teknikrum, kassarum, vaktmästeri, konf.
avdelning, föreningslokaler, gym, personalavdelning,
mm. Dörrar ska även förses med indikeringar för låst och
stängd dörr.

BRANDLARMSYSTEM
I entré där räddningstjänsten beräknas anlända till
byggnaden (Angreppsväg) placeras brandlarmstablå
samt brandbefälsmikrofon. Här ska även manöverenheter
för rökevakuering ﬁnnas inom låsta skåp, där
räddningstjänsten då ska ha möjlighet att manövrera dem.
Under projekteringen kommer detta att utredas mer exakt
och då även framgå i brandskyddsbeskrivningen.
Utrymningslarm ska ﬁnnas i form av högtalare i publika
delar för talat utrymningsmeddelande samt även
larmklockor/siréner i andra utrymmen


Scénarier vilket innebär förinställda ljusnivåer för
t.ex. städ, öppet bad, ledljus, träningsljus, simtävling mm.
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REGISTRERING AV MÄTVÄRDEN

LEDNINGSSYSTEM

pH, redox, turbiditet, fritt resp. bundet klor skall
kontinuerligt kunna övervakas och registreras.

Rörledningssystem för bassängvatten utförs av tryckrör
i PEH lägst i trycklass PN 10. Ventiler och armaturer
skall vara försedda med gängade kopplingar alternativt
ﬂänsar och skall vara utförda i trycklass PN 10.
Kemikalieledningar (slangar o.dyl.) skall förläggas i
skyddsrör. Tryckledningar för luftpumpar utförs i tryckrör i
PEH trycklass PN 10.

Loggade mätvärden skall dels kunna skrivas ut
dels kontinuerligt kunna överföras till central
övervakningsdator via DUC.
Vattenpåfyllning – avblödning
Automatisk vattenpåfyllning
Spol- och utjämningstankar förses med utrustning för
automatisk vattenpåfyllning och nivåreglering. Komplett
med elektroniska analoga nivågivare och mjukstängande
magnetventiler. Givarna placeras i vattenståndsrör vid
utjämningstank.

AVBLÖDNING

PLATSUTRUSTNING
Ingjutningsgods
Ingjutningsdetaljer utförs i PE alt PVC för ingjutning i
bassänger, utjämnings-, spol- och slamtankar.
Ingjutningsgods förses med ingjutningsﬂänsar samt
tätskiktsﬂänsar.

Bassängsystemen späds kontinuerligt med färskvatten.
Avblödningsvatten från bassängssystemet skall innan det
leds till tank för spolvatten, värmeväxlas mot inkommande
färskvatten.

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

VÄRME OCH VÄRMEÅTERVINNING

ALLMÄNT

VÄRME

För El, styr-och övervakning av vattenreningssystemen
installeras ett datoriserat system bestående av
apparatskåp med datorundercentral (DUC), givare,
reglercentraler, ventiler, ställdon, kablage inkl.
kanalisation mm komplett med erforderliga funktioner.

Värmeväxlarna för uppvärmning av bassängvatten
installeras i teknikrum i källarplanet. Växlarna skall
dimensioneras så att resp. bassäng skall kunna uppnå
drifttemperatur inom rimlig tid efter det att bassängerna
fyllts med kallvatten.

VÄRMEÅTERVINNING UR AVBLÖDNINGSVATTEN

Systemet skall kunna fungera självständigt samt även vara
anpassat till överordnat huvuddatorsystem. Apparatskåpet
skall kunna kommunicera, via bus-kommunikation med
överordnat system för styr- och övervakning, DHC.

Färskvatten förvärms av avblödningsvatten i värmeväxlare.
Det förvärmda färskvattnet leds efter värmeväxling till
utjämningstank.
Utrustning för värmeväxling mellan avblödningsvatten och
färskvatten ur bestående av:
Plattvärmeväxlare, termometrar, avstängningsventiler och
mätbara injusteringsventiler.
Växlarna dimensioneras för ett maximalt ﬂöde om 30l/
badgäst samt LMTD 4°C
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VATTENRENING
ALLMÄNT

CENTRALUTRUSTNING

UV

Detta stycke av förstudien omfattar vattenrening inklusive
styr och övervakning för vattenreningssystemen och
beskriver förutsättningar och förslag på tekniska lösningar
för Rosenlundsbadet.

Föravskiljare

UV-aggregat installeras i reningskrets för
kloraminreduktion, kemisk oxidation,

Badanläggningen omfattar fyra bassänger som är indelat i
fyra vattenreningssystem enligt nedan:


VR1 25m Bassäng



VR2 Multibassäng



VR3 Barnbassäng



VR4 Bubbelpool

Vattenreningen placeras i utrymme under/runt
bassängerna i källarplan. Till detta byggs gemensamma
system, så som klor- och syradosering.

FUNKTIONSÖVERSIKT
Respektive systemen utformas enligt
cirkulationsprincipen med förﬁltrering,
cirkulationspumpar, trycksandﬁlter, absorption, oxidation,
värmeväxlare, samt doseringsutrustning för desinfektion,
ﬂockning och pH-justering.
Absorption sker med ett delﬂöde som dras till ﬁlter med
aktivt kol.

Mekanisk föravskiljning av partiklar ur returvattnet från
bassängerna utförs med silﬁlter. Silﬁltrets primära uppgift
är att skydda pumparna ifrån stora partiklar.

Mätvattenutrustning med provtagningsrum placeras i
källarplanet.
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erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer.

med en maskvidd om 4-6mm

lampans brinntid och en uv-transmission på 95% (T10)

TRYCKSANDFILTER

Aggregaten skall vara av typ medeltryck och levereras
med komplett utrustning

Utrustning för tillsats av ﬂockningsmedel (typ dinoﬂoc el.
likv.)

Trycksandﬁlter av glasﬁberarmerad plast (GAP)
Filtren skall ha laminerad fast dysbotten samt en
ﬁlterbäddshöjd > 1200 mm.
Dubbla manluckor för påfyllning och tömning av ﬁltersand.
Toppmanlucka och sidomanlucka DN 400.
Flänsar i GAP.
Filtren förses med:
Ventilgalleri som möjliggör automatisk backspolning
under drift, luftbackspolning samt första ﬁltrat, som leds
tillbaka till utjämningstanken.
Filterna avluftas kontinuerligt, avluftningen kopplas
tillbaka till utjämningstankarna.
Analoga tryckgivare för differenstrycksmätning över ﬁlter.
möjlig.

Tankarna förses med vattentäta manluckor och invändig
belysning.

doserskåp automatisk inställbar reglerutrustning



Desinfektion av bassängvattnet sker med klor
(natriumhypoklorit).

I teknikutrymmena samlas all utrustning för vattenrening,
ﬁlter, pumpar, apparatskåp mm. samt utjämnings-,
spolvatten- och slamtankar.



UV-aggregat dimensioneras för en UV-dos av min 60 mJ/
cm² vid slutet av

Dubbla synglas (Ø200) placeras så att genomlysning är

Dosering av klor och saltsyra/CO2 skall ske via
bärvattenslingor mellan kemikalierum och teknikrummen
för resp. systems vattenrening.

Komplett med:

Filterbehållaren utförs i glasﬁber armerad plast med
transparant topplucka. Silen utförs i syrafast stål (316l

Oxidation sker med UV-lampor placerade i rörsystemen.

pH-justering sker med saltsyra och CO2.

och desinﬁcering av badvatten. UV-aggregat skall i
material 316l alt 316TI.

Utrustning för pH-justering med CO2 omfattande
utrustning för automatisk reglering och mätning av
vattenreningssystemens pH.

KOLFILTER
Kolﬁlter av glasﬁberarmerad plast (GAP)

Doseringsutrustning för ﬂockningsmedel

Komplett med:

för manuell rengöring av kvartsglas.



förvaringskärl

Pumpar



automatisk doseringspump

Centrifugalpumpar med pumphus och hjul av zinkfri brons
med axel i rostfritt stål.



erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer.

För att bästa möjliga driftpunkt skall kunna erhållas
skall samtliga cirkulationspumpar förses med
frekvensomformare för varvtalsreglering. Motorer skall
uppfylla krav för minst energiklass IE3.

Mät-, och reglercentraler
Mät- och reglercentraler

DOSERING

Mikroprocessorstyrd mät- och reglercentral för reglering
och övervakning av klor, PH, redox, turbiditet mm.

Utrustning för dosering av natriumhypoklorit.



Komplett med:


på samtliga bassänger skall fritt klor, bundet klor
och redox mätas.



steglös doseringspump av membrantyp



automatisk inställbar reglerutrustning



erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer



förvaringskärl med analog nivå-mätare/-vakt.

på samtliga system skall pH och turbiditet mätas.

Reglersystemen skall ha sk ECO-funktion/belastningsstyrd
funktion där ﬂöden, UV, kemikaliedosering mm anpassas
efter rådande belastning.

Doseringsutrustning för PH justering med saltsyra

Filtren skall ha laminerad fast dysbotten samt en
ﬁlterbäddshöjd > 1200 mm.

Utrustning för pH-justering med saltsyra omfattande
utrustning för automatisk reglering och mätning av
vattenreningssystemens pH.

Dubbla manluckor för påfyllning och tömning av ﬁltersand.

Komplett med:

Toppmanlucka och sidomanlucka DN 400. Flänsar i GAP.



steglös doseringspump av membrantyp

Filtren förses med:



automatisk inställbar

Ventilgalleri som möjliggör automatisk backspolning.

reglerutrustning

Filterna avluftas kontinuerligt, avluftningen kopplas
tillbaka till utjämningstankarna.



erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer

Dubbla synglas (Ø200) placeras så att genomlysning är
möjligt.



förvaringskärl med analog nivå-mätare/-vakt.

Doseringsutrustning för PH justering med CO2.
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YTOR OCH KOSTNADER
BAD FUNKTIONER PLAN 1

AREA

KATEGORI

YTA
GYM OC H GRUPPTRÄNING
RWC
BOULEBANA
LO KAL ER/ KONTOR
TEKN IKRUM BAD
UTRYMNING
UTRYMNING
KOMMUNIKATION
SUMMA

AREA
434
9,5
114
134
1804,5
9
15,5
21,5
2541

KATEGORI
RUM FÖR RÖRELSE
SERVANDE YTOR
SOCIALA YTOR
SOCIALA YTOR
TEKNIK/DRIFT
ÖVRIG AREA, KOMMUNIKATION
ÖVRIG AREA, KOMMUNIKATION
ÖVRIG AREA, KOMMUNIKATION

BAD FUNKTIONER PLAN 2

AREA

KATEGORI

YTA
BAD
WC/ RWC
VÅTSTÄD
BADVAKT
BASTU
FÖ RRÄD
KOMPLEMENTYTOR
RECEPTION/CAFE/SHO P
PERS □ NAL/FÖ RRÅD
OMKL. BAD
UTRYMNING
UTRYMNING
KOMMUNIKATION
SUMMA

AREA
1749
10
13
13
14
18
54
67
140
427
8
19
98
2633

KATEGORI
BAD
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
ÖVRIG AREA
ÖVRIG AREA
ÖVRIG AREA

TOTALSUMMA

5174

UTOMHUSFUNKTIONER

YTA

Fotbollsplan
Omkl. Fotboll
Sandyta
Utegym
Streets port+ torg
Gröna ytor
Lekutrustning
P Platser
Kiosker
Totalsumma

7 900
520
2100

SCHABLON kr/m2

38
38
38
38
38
38
38
38
38

KOSTNAD

000
000
000
000
000
000
000
000
000

16 492 000
361 000
4 332 000
5 092 000
68 571000
342 000
589 000
817 000
96 558 000

SCHABLON kr/m2

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

KOSTNAD

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

66 462 000
380 000
494 000
494 000
532 000
684 000
2 052 000
2 546 000
5 320 000
16 226 000
304 000
722 000
3 724 000
99 940 000
196 498 000

SCHABLON KOSTNAD

PORTHALL+HJARTAT FUNKTIONER PLAN 1

AREA

KATEGORI

SCHABLON kr/m2

RWC
HISS
WC
OMKL. SPORTHALL INKL KOMMUNIKATIONSYTOR
FRITIDSBANKEN
SPONTAN IDROTT+ KOMMUNIKATION
FÖRRÅD
KLÄTTRING
GYMNAST! K/FRII DROTT
SPORTHALL
TEKNIK
VAKTMÄSTARE EXP.
STÄD
SUMMA

5
6
7
526
164
534
105
115
552
1174
7
11

SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SOCIALA YTOR
SOCIALA YTOR
SPORTHALL
SPORTHALL
SPORTHALL
SPORTHALL
TEKNIK/DRIFT
TEKNIK/ DRIFT
TEKNIK/DRIFT

21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

105 000
126 000
147 000
11 046 000
3 444 000
11214 000
2 205 000
2 415 000
11 592 000
24 654 000
147 000
231 000
252 000
67 662 000

RUM FÖR RÖRELSE
WC
WC
HISS
RWC
TEKNIK
FÖRRÅD
SAMLINGSSAL
LOUNGE/SOCIALA YTOR
LÄKTARE 300 PLATSER
UPPVÄRMNING/SPONTAN IDROTT
TEKNIK
KOMMUNIKATION
SUMMA

292
5
5
6
6
9
25
167
300
187
287
102
110
1315

RUM FÖR RÖRELSE
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SERVANDE YTOR
SOCIALA YTOR
SOCIALA YTOR
0-SPORTHALL
SPORTHALL
TEKNIK/DRIFT
ÖVRIG AREA

21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

6 132 000
105 000
105 000
126 000
126 000
189 000
525 000
3 507 000
6 300 000
3 927 000
6 027 000
2142 000
2 310 000
27 615 000

TOTALSUMMA

4537

3222

KOSTNAD

95 277 000

SAMMANSTALLNING

500
18 500
1500

3 950
9 620
3 150
1 500
1 000
1 500
2 000
750
1 000
24 470

73
0

BAD+GYM+LO KALER
SPORTHALL + HJÄRTAT
UTOMHUS
TOTALSUMMA

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

196 498 000
95 277 00 0
24 470 00 0
316 245 000

Detaljplanearbete
Programhandling
Projekteri ng/U pphand li ng
Byggnation Bad
Byggnation Sporthall
Mark
Kostnadsavstämning

Invigning
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02

03

04

År2
05

Schablonkostnaden avser byggkostnaden.
Den totala produktionskostnaden är högre
och innehåller byggherrens kostnader såsom
markförvärv, projektering, kontroll, besiktning,
kommunala avgifter samt ﬁnansiella kostnader.
Dessa kostnader skiljer sig mycket från kommun
till kommun.
Detta är en förstudie i mycket tidigt läge och det
är svårt att förutse marknadslägets utveckling.
Under vidare arbete med projektet kan det
genom att arbeta medvetet med utformning och
inköp vara möjligt att minska totalkostnaden
för projektet. Olika upphandlingsformer behöver
utvärderas, både för att säkerställa projektets
framdrift och resultat samt för att få bästa
ekonomiska utfall.

Tidplanen är mycket grov och visar uppskattade
tider för detaljplaneprocessen, projektering/
Upphandling samt produktion. Tiderna
baseras på erfarenhetsvärden. I tidplanen
överlappar de tidiga projekteringsfaserna och
detaljplaneprocessen för att dessa skall kunna
interagera med varandra.

06

07

08

År3
09

010

011

012

FAS 0

*

Vår kostnadsbedömning bygger på
schablonkostnader för jämförbara objekt.

STEGPLAN TIDPLAN

I

*

Vingåker sportcenter är utformat så att
anläggningen kan byggas på ett effektivt sätt.
De enkla konstruktionerna och volymerna håller
nere byggkostnaderna. Detta har i sin tur varit
en förutsättning för att addera några extra
kvadratmeter utöver det allra nödvändigaste.

Kostnadsbedömningarna avser schablonmässiga kostnader.

TIDPLAN
Årl
01

KOSTNADSBEDÖMNING

*

♦

I planen ingår två avstämningspunkter för
ekonomin. Den första är efter Fas 0 som
är en genomarbetad programhandling där
enskilda rum och dess funktioner fastställs.
Den andra avstämningen sker efter Fas 1 när
systemhandlingar tagits fram.

•
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KS 2022/31

Sportcentrum med badhus
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I.

Kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut om att bygga ett Sportcentrum
med badhus i likhet med förstudiens förslag se bilaga 3.1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska initialt ledas av Kultur- och
fritidsnämnden och bedrivas i flera steg. En redovisning efter varje steg ska göras
för Kommunstyrelsen innan nästa steg får påbörjas. Undantaget Steg b) och c)
som påbörjas samtidigt men har olika slutdatum.
3. Kommunfullmäktige beslutar att vid varje redovisning enligt punkt 2 ska
Kommunstyrelsen ta ställning till om arbetet kan fortsätta eller om någon
förutsättning har förändrats som innebär att fullmäktige bör få pröva frågan om
uppdragets fortsättning. De steg som ska genomföras är, i angiven ordning:
a. att Vingåkers Kommunfastigheter AB enligt tidigare beslut (dnr KS 2022/31)
ska genomföra en förstudie för sportcenter med badhus, klart senast 7 juni
2022
b. att Samhällsbyggnadsnämnden ska detaljplanera område Åsen 9.1 färdig att
redovisa för Kommunstyrelsen senast december 2023
c. att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska inleda en fördjupad förstudie av
sportcentrum med badhus vid område Åsen 9.1 med en detaljerad ekonomisk
kalkyl, färdig att redovisa vid första sammanträdet för Kommunstyrelsen
januari 2023
d. att Vingåkers kommunfastigheter AB ska projektera sportcenter med badhus
på område Åsen 9.1, färdig att redovisa vid sammanträdet i september
Kommunfullmäktige 2024
e. att Vingåkers kommunfastigheter AB ska bygga sportcenter med badhus som
ska stå färdigt senast juni 2026
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 2 mnkr ur finansens buffert år 2022 till
Samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt detaljplanera område 9.1
5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Vingåkers kommunfastigheter AB att
påbörja en fördjupad ekonomisk förstudie av Sportcentrum med badhus enligt
förstudiens förslag där även alternativ finansiering skall redovisas.

Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritid har i uppdrag från Kommunstyrelsen (dnr KS 20211125) att Kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur och.fritid senast den 30 juni 2022 ska
redovisa de underlag som krävs för ett politiskt beslut om att initiera byggnation av
spor/center och badhus i anslutning till Slottskolan.
Kultur och fritid har via Kommunstyrelsen gett Vingåkers kommunfastigheter AB
uppdrag att ta fram en förstudie gällande Sportcentrum med badhus.
Förstudien syftar till att i ord och bild beskriva vad ett sportcenter med badhus
kommer att innehålla för lokaler, vilken kapacitet det kommer att ha och vilka
kostnader för drift och underhåll det kommer att innebära. I uppdraget ingår också en
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beskrivning av utseende på lokalerna och hur de kommer att ligga i förhållande till
omgivande byggnader, vägar mm.
Förstudien visar att den totala entreprenörskostnaden, för projektering samt
byggnation, beräknas i detta skede till 340 mnkr. Förstudien presenteras separat (se
bilaga).
För att säkerhetsställa att beslutfattarna är delaktiga i hela processen samt för att
minska risken för oförankrade beslut föreslås att en byggnation av Sp011centrum med
badhus ska föregås av inriktningsbeslut med grindbeslut. De fyra grindsbesluten
detaljplan, fördjupad ekonomiskförstudie, projektering samt byggnation, ska ge svar
på följande;
Detaljplan - En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden
får användas inom ett visst område. Genom detaljplanen styrs utformning av mark,
vegetation, byggnader, väg- och trafiksituationen i området. Detaljplaner är juridiskt
bindande och antas av kommunfullmäktige. Bygglov får inte beviljas om det inte
stämmer med den gällande detaljplanen -Länsstyrelsen och Sörmland vatten AB är
viktiga partners under framtagandet av detaljplaner.
Fördjupad ekonomisk förstudie - En fördjupad ekonomisk förstudie innebär att man
utgår ifrån förstudien Sportcentrum med badhus och gör en fördjupad
konsekvensanalys av kostnaderna. Under detta skede tittar man bland annat på
kostnader för markberedning, vägar, material, stommar och y1skikt samt tar fram
programhandlingar för dessa. Syftet med en fördjupad ekonomisk förstudie är att få ett
spo11centrum med badhus som Vingåkers kommun efterfrågar men med hänsyn till de
ekonomiska ramarna. I den fördjupade ekonomiska studien presenteras även en
totalkostnad.
Projektering - Projektering innebär att man bygger i tanken, det vill säga på låtsas, för
att se hela stadiet från början till slut och därmed upptäcka alla fel som kan uppstå.
Kostnaderna för byggen är väldigt stora och med projektering eliminerar man
fördyringar. Det man ser över är följande; ljud, ljus, materialval, lagar, regler,
förordningar, placeringar, höjder, samt att man tar fram förfrågningsritningar som
entreprenörerna kan beräkna på. Detsamma gäller konstruktion, mark, alla
anslutningar, el styr, ventilation, data, lås, larm, passage mm. Allt ovan behandlas
sedan i programhandlingar, systemhandlingar och sist bygghandlingar.
Byggnationen - Byggnationen är den sista och kanske mest spännande delen i
processen. Om ovan nämnda skeden har genomarbetats med grund och precision är
detta skede också det lättaste. Det är under den här perioden som "spaden sätts i
backen" och ett sportcenter med badhus byggs.
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Yrkanden
Ing-Marie Frössevi (C) yrkar bifall på förslag till beslut.
Ing-Mari Frössevi (C) gör ett tilläggsyrkande, att på punkt 5 "Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra till Vingåkers kommunfastigheter AB att påbörja en fördjupad
ekonomisk förstudie av Sportcentrum med badhus enligt förstudiens förslag" lägga till
i slutet av meningen "där även alternativ finansiering skall redovisas."
Charlotte Prennfors (M), Håkan Östlund (MP), Robert Skoglund (S), Anna Lejon (M),
Lars-Göran Karlsson (SO), Hans Jonsson (SO), Tiina Rokka (V), Lennai1 Andersson
(KO) och Caisa Sävheden Larsson (S) och Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall på
förslag till beslut och bifall till Ing-Mari Frössevis (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar kommunstyrelsen ställning
till förslag till beslut och sedan till Ing-Marie Frössevis (C) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-07
Vingåker sportcentrum förstudie

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur-och fritidsnämnden
Vingåkers kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 13 :15-18:05 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.§§ 101 -109, 111-130
Robert Skoglund (S) 1:a vice ordf. §§ 101-107, 111 119, 121-130Ordf.110
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S) §§ 104- 130
Ing-Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO) tjänstg. ersättare
Monica Granström (S) tjänstg. ers§§ 101 - 103, 108110,120

Monica Granström (S) §§ 104- 107,
111 - 119, 121-130
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§ 104- 106
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 104
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 104
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 103
Lars Östling, fastighetschef, VKF AB § 104
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 106

Paragrafer

101 - 130

Sekreterare

... v r . 1 ~ -~

Ordförande

~'ltZ;;j~ ~

Justerande

-----· ···· ······ ·· ····· ················

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2022-06-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-06- 10

Datum för anslagsnedtagande

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

J usterandes sign

.. .. \ J r ~ ~··· ·· ···· ····· ······· ··
Nellie Jonasson
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KS 2022/195

Program för äldreomsorgen 2022–2034
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till program för äldreomsorgen 2022–
2034
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar ett program för äldreomsorgen.
Syftet är att rusta kommunen för den utmaning som demografin ställer kommunens
vård och omsorg och ekonomi inför.
Beslutsunderlag
SN § 30/2022
Tjänsteutlåtande 2022-02-15
Program för äldreomsorgen 2022–2034
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-15
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Program för äldreomsorgen 2022-2034
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till program för
äldreomsorgen 2022-2034

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar ett program för
äldreomsorgen. Syftet är att rusta kommunen för den utmaning som demografin
ställer kommunens vård och omsorg och ekonomi inför.

Ärendets beredning

En workshop har genomförts med olika personalkategorier och
personalrepresentanter. Dokumentet har sedan processats på olika sätt i
äldreomsorgen och i förvaltningens ledningsgrupp. Information har skett i
samverkanssystemet.
Behoven har under en rad av år presenterats av socialnämnden i budgetprocessen,
i verksamhetsberättelser, på dialogdagar etc.

vingaker.se
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Bakgrund

Om behoven ökar i samma takt som antalet äldre invånare kommer
äldreomsorgen under perioden att behöva utökas med 50 %. Personalen behöver
utökas med cirka 150 medarbetare och budgeten med minst 85 miljoner kronor i
fasta priser. Situationen är den samma i riket och i hela den industrialiserade
världen.

Förvaltningens ståndpunkt

Så här långt har denna utmaning inte hanterats vare sig på riks, regional eller lokal
nivå. Ett proaktivt förhållningssätt kan i viss mån minska problematiken.
Det finns ingen möjlighet för socialnämnden at hantera detta själv inom tänkta
ekonomiska ramar och med det arbetskraftsutbud som för närvarande finns.

Konsekvenser

Äldreomsorgens behov kommer att påverka kommunens ekonomi mycket
kraftigt.
Både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen måste inriktas mot att leverera
utbildad vårdpersonal med tillräcklig kompetens.
Kommunen behöver redan nu börja planera för att lösa lokal och fastighetsfrågor
som kontor och personalutrymmen, parkeringsplatser, gruppbostäder.
Det krävs en samlad insikt om utmaningen för att dämpa nuvarande och
kommande förväntningar på kvalité.

Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen

vingaker.se
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista
4. Program för äldreomsorgen 2022-2034
5.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

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

Ett tidigare agerande kan dämpa framtida
gigantiska underskott

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.

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

+

+
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"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

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

vingaker.se

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?

10 (10
)
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1. Bakgrund
Demografisk utveckling

Kommunens nuvarande demografi innebär att antalet invånare 85 år och äldre kommer att öka
med 50 % på 10 år. Inflyttning till särskilt boende sker i genomsnitt vid 85 års ålder och det är
även då hemtjänstinsatser i form av omvårdnad ökar kraftigt. Generellt är det under de sista
två levnadsåren som vi behöver omfattande omvårdnads- och sjukvårdsinsatser.
Det innebär att om kommunen fortsätter att göra precis som idag:
•
•
•
•
•

Särskilt boende ökar från 73 till 110 platser
Utförd hemtjänst ökar från 5000 timmar i månaden till 7500 timmar i månaden
Antalet trygghetslarm ökar från 220 till 330
Färdtjänst, dagvård, korttidsplatser, hjälpmedel, etc. ökar med motsvarande
Hemsjukvården kommer sannolikt att öka ännu mer på grund av utvecklingen mot
nära vård och den medicinska utvecklingen

Om kommunen inte ändrar någonting utan fortsätter att bedriva verksamheten precis som idag
kommer äldreomsorgen behöva:
•

•
•

50 % fler personal samtidigt som stora pensionsavgångar ska klaras av. En utökning
från 220 till 330 medarbetare. Beräknat behov av nyanställningar cirka 50 personer per
år eller 500 personer för 10-årsperioden.
50 % större budget i fasta priser (cirka 7 miljoner/år utöver löner och prisökningar
(plus de 8 miljoner som fattas i socialnämndens budget idag)
Kraftig utökning av personallokaler som kontor, omklädningsrum, garage etc.

Lägenheter i särskilt boende finns det tillräcklig tillgång till fastighetsmässigt men
verksamheter som idag bedrivs i tomställda avdelningar behöver andra lokaler. Det handlar
om minst ett tjugotal kontor, barnkorttids, Pegasus/Atlas, Socialpsykiatrins gruppbostad och
daglig verksamhet.
Att hantera den demografiska utvecklingen och ge de äldre invånarna ett bra liv är inte enbart
en uppgift för äldreomsorgen och socialnämnden utan är ett gemensamt ansvar för hela
kommunen.

Teoretiska möjligheter

Det är inte sannolikt att ovanstående utmaning kan lösas med en enda åtgärd. Det är mer
troligt att arbete behöver bedrivas på bred front med en mängd åtgärder som var och en för sig
minskar gapet mellan resurser och behov något. Övergripande behöver det arbetas både med
åtgärder som ökar resurserna och åtgärder som minskar behoven.
4
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Förhållningssätt

Kommunen bör fokusera på det kommunen själv kan påverka. Att lägga dyrbar energi och tid
på vad andra ska göra finns inte utrymme för. Dokumentet behandlar därför endast sådant
som kommunen mer eller mindre direkt kan påverka.
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2. Minskade behov
Sett i backspegeln är det tydligt att behov och efterfrågan på äldreomsorg har förändrats
markant. Det är inte troligt att framtiden blir mer statisk. Det finns därmed en möjlighet för
kommunen att påverka kommande förändringar.

Förbättrad hälsa

Att de extra år som läggs till livslängden blir år av hälsa och oberoende är oerhört viktigt för
den enskildes livskvalité men också för att inte behoven av vård och omsorg ska öka i
proportion med antalet äldre. Det finns ett tydligt samband mellan utbildning och hälsa men i
det nu aktuella tidsspannet kan inte höjd utbildningsnivå påverka de äldres hälsa.
Förbättrad/bibehållen hälsa kan t.ex. nås genom:
•
•
•
•

Egenmonitorering av olika kroniska sjukdomar
Nutrition hos äldre utan insatser eller med hemtjänst
Sociala kontakter
Ökad trygghet

3. Ökad trygghet
Otrygghet leder dels till sämre hälsa och dels till ökad efterfrågan på insatser, såväl hemtjänst
som särskilt boende. Även otrygghet hos anhöriga ökar efterfrågan på insatser. Insatser som
ökar tryggheten har därför stor potential för att minska efterfrågan. Ökad trygghet kan nås
t.ex. genom:
•
•
•
•
•

Olika former av sensorövervakning
Egenmonitorering av olika kroniska sjukdomar
Underlätta digital kontakt mellan brukare och anhöriga och mellan brukare och
personal
Underlätta kontakt mellan anhöriga och personal
Hjälpmedel/bostadsanpassningar som minskar risken för bland annat fall

Anhörigstöd

Anhörigas insatser är oerhört viktiga för många äldre förutom glädjen i sociala kontakter
handlar det om allt från hjälp med digital teknik, att hantera den egna ekonomin över inköp
och ledsagning till besök hos sjukvård eller frisör till rena omvårdnadsinsatser. Det är viktigt
både för den äldre, för den anhörige och för kommunen att anhöriga får det stöd de behöver.
Stöd till anhöriga ges:
•

Genom biståndsbedömda insatser som växelvård, dagvård, avlösning i hemmet och
givetvis alla andra insatser.
6
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•

Öppna insatser genom kommunens anhörigstöd som samtal, utbildningar,
gruppverksamhet etc.

Ett utvecklingsområde är en tydligare information om vilka insatser som finns för äldre och
hur de får tillgång dessa. En utvecklad kommunikation mellan äldreomsorgens verksamheter
och anhöriga kan också ge dessa en större trygghet och lugn i att deras närstående har en bra
situation.

Hjälpmedel/bostadsanpassningar och annan teknik

Vi vill alla behålla vårt självbestämmande och vårt oberoende av andra så långt det går. Inte
minst gäller detta integritetskänsliga livsområden som personlig hygien och toalettbesök. Det
utvecklas nu snabbt nya hjälpmedel och annan teknik som minskar behovet av hjälp i olika
situationer och därmed ökar/bibehåller autonomin. Här finns en mycket stor potential att
förena höjning av livskvalité med minskat personalbehov. Redan idag finns t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•

GPS anslutna larm som ger större rörelsefrihet
Toalettsitsar med inbyggd tvättning/torkning
Medicinrobotar som påminner och fördelar medicin
Automatiserade duschkabiner
Sängar och stolar som ger personen stöd att resa sig och sätta sig
Röststyrda apparater i hushållet
Digital hemhandling

Det är en utmaning att sprida information om dessa möjligheter.
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4. Minskad efterfrågan
Avgifter

Då många äldre har en begränsad ekonomi är känsligheten för ekonomiska styrmedel stor.
Avgifter är därför ett effektivt sätt att minska efterfrågan. Ekonomiska incitament kan dock
lätt slå helt fel på så sätt att personer med behov av stöd undviker att söka det. Risken för
överutnyttjande av vård är näst intill obefintlig då det gäller integritetskänslig omvårdnad men
något större när det gäller serviceinsatser som städning och tvätt. Ett sätt att använda
ekonomiska incitament kan vara att genom avgiftssystemet gynna insatser med tex ny teknik
som innebär dämpat behov av personalutökning.

Sänkta ambitioner

Det pågår en ständig utveckling och förbättring av kommunens insatser inom äldreomsorgen
men då förväntningarna stiger snabbare än resurserna och därmed med den möjliga kvalitén
tenderar missnöjdheten att öka. Att tydligt ange begränsade ambitioner kan över tid leda till
mer nöjda invånare trots att kvalitén försämras.

Striktare riktlinjer

En majoritet av insatserna inom äldreomsorgen regleras genom myndighetsbeslut. I en
begränsad omfattning kan nivån av insatser regleras genom kommunala riktlinjer. En
omfattande rättspraxis innebär att effekten av stramare riktlinjer blir relativt marginell. Strikta
riktlinjer kan i vissa fall öka efterfrågan. Om personer inte kan få hjälp med det de egentligen
vill så begär de istället allt de kan få.
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5. Resurser
Ökad effektivitet

Ökad effektivitet innebär att nå samma resultat med mindre resurser eller nå bättre resultat
med samma resurser. Det handlar om båda vad som görs och hur det görs.

Göra rätt från början

Mycket tid läggs idag på att rätta till brister i allt från planering, schemaläggning,
instruktioner, teknikstrul, etc. Organisationen bör styra mot det som är rätt istället för att vara
upptagen med att styra bort från det som är fel.

Personalplanering

I en verksamhet som är och alltid kommer att vara personalintensiv är klokt utnyttjande av
tillgänglig personaltid helt avgörande. Att över tid utnyttja personalresursen maximalt innebär
att det måste ske hållbart. Personalresursen måste anpassas till brukarnas behov samtidigt som
arbetsvillkoren är tillräckligt attraktiva. Det innebär även att lägga upp arbetet så att t.ex.
restiden minimeras i hemtjänsten, att korta tillsynsbesök ersätts med digitala besök och
besöken istället görs längre då de sker.
Det krävs även en flexibilitet så personalresurserna över tid anpassas till behovet för aktuell
tid och del av organisationen.

Rätt kompetens

Med rätt kompetens utförs arbetet mer effektivt. Brist på utbildad arbetskraft kommer att vara
ett växande problem. Olika former av intern kompetensutveckling kommer därför att bli mer
betydelsefull. Det innebär att resurser för detta måsta avsättas långsiktigt och inte endast i
korta projekt.

Äldres bostäder

Om hemtjänstens brukare bor mer koncentrerat minskar behovet av restid och effektiviteten
kan öka. Om bostäderna är tillgänglighetsanpassade och ligger nära dagligvaruhandel kan
behov av hemtjänst minska och till och med skjutas fram i tid.
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6. Ekonomiska resurser
Avgifter

På sikt kommer en ökad grad av egenfinansiering från de invånare som har resurser till det
troligen bli ofrånkomligt. Lagstiftning om Maxtaxa i socialtjänstlagen, hyreslagstiftningen
och kommunallagens bestämmelser om självkostnad begränsar idag möjligheterna att höja
avgifter. Samtidigt garanterar lagstiftningen att invånare utan ekonomiska resurser alltid ska
kunna få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Att införa och ”jaga” små avgifter är
inte ekonomiskt då administrationen kostar mer än vad avgifterna ger. Då de ekonomiska
klyftorna ökar snabbt även bland pensionärer finns en risk att det utvecklas en marknad för
helt egenfinansierad äldreomsorg för de mest välbeställda vilket i sin tur leder till minskad
solidaritet och vilja att bidra till den gemensamt finansierade verksamheten.

Omprioriteringar

Ekonomiska resurser kan omprioriteras från andra områden om den politiskas viljan finns
nationellt och lokalt. Behoven är dock så stora att det inte går att lösa dem helt genom
omprioriteringar enbart inom kommunen.

Skattehöjningar

Om vare sig kraftiga avgiftshöjningar eller omfattande omprioriteringar är möjliga återstår
skattehöjning av de vägar som kommunen själv förfogar över för att öka de ekonomiska
resurserna till vård och omsorg.
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7. Personella resurser
Ungdomar

Behovet av att nyrekrytera personal till vård och omsorg är så stort att en majoritet av
ungdomarna i varje årskurs på gymnasiet behöver läsa vård- och omsorgsprogrammet under
de kommande 15 åren. Vingåker har en ovanlig hög andel ungdomar som läser vård- och
omsorg men antalet behöver fyrdubblas för att täcka behovet. Framåt behövs följande
strategiska val:
•
•
•
•

Fortsatt satsning på Vård- och omsorgscollege för att höja utbildningens status.
Säkra tillgången till bra handledare i äldreomsorgen.
Avsätta resurser för ferieskolakonceptet
Avsätta resurser för att ta emot sommarjobbare på ett bra sätt för att väcka intresse

Vuxenutbildning/omskolning/arbetsmarknads-utbildningar

Förutsättningarna för vuxenutbildning och inte minst arbetsmarknadsutbildningar ändras
årligen. Långsiktighet saknas helt. Situationen nu är ännu mer osäker genom
arbetsförmedlingens helt förändrade roll. De vuxenutbildningar som genomförs är i regel
upphandlade där prispressen ger ett tydligt resultat i form av låg kvalité. Vanligt har varit att
arbetsförmedlingens urvalskriterier och prioriteringar gjort att det i princip är personer som är
olämpliga för yrket som getts utbildning. Om inte statsmakten löser detta måste kommunen
själv genomföra kvalitativa yrkesutbildningar för vuxna inom vårdsektorn.

Invandrad arbetskraft

Personalbristen är gemensam för hela västvärlden. Förvaltningen har tittat på samverkan med
Kina. Hittills har nyanlända genom asylinvandring utgjort en viktig resurs även om det finns
en mycket stor utmaning i att hantera bristande kunskaper i svenska språket. Med nuvarande
stängda gränser är möjligheten till den arbetskraftsinvandringen mycket liten. Kommunen kan
påverka kommunens andel av det svenska flyktingmottagandet till viss del. Medel behöver
avsättas för att förbättra kunskaper i svenska och på annat sätt rusta denna del av
arbetskraften.

Civilsamhället/frivilliga

Olika former av volontärer kan inte och ska inte ersätta utbildad personal. I många fall kan de
dock bidra till att sätta guldkant på tillvaron för våra brukare och därigenom förbättra
livskvalité och hälsa.
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Heltid/deltid

Sedan ett antal år har Vingåker infört önskad sysselsättningsgrad, dvs den anställde kan alltid
välja att arbeta heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är idag runt 90 %. Om den
genom stimulansåtgärder kan höjas till 95 % tillförs motsvarande cirka 10 heltidstjänster.

Arbetsdelning

Att ha välutbildade medarbetare som alla kan utföra alla arbetsuppgifter är mest rationellt.
Allt talar dock för att det kommer att bli allt svårare att upprätthålla denna vision. Det
kommer att vara mycket svårt att öka antalet sjuksköterskor och paramedicinsk personal i
tillräcklig omfattning liksom att hitta tillräckligt många välutbildade och erfarna
undersköterskor. Ett sätt att möta detta är att ha fler olika yrkesroller. Det kan t.ex. vara
specialistundersköterskor som delvis avlastar sjuksköterskor och paramedicinsk personal, det
kan vara utbildade och outbildade vårdbiträden med väl definierade arbetsuppgifter. En sådan
lösning kommer att kräva mer personal och bli dyrare, främst i hemtjänsten, men blir
nödvändig om alla arbetsuppgifter ska kunna utföras med god kvalité.
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8. Sammanfattande Handlingsplan
Medel behöver avsättas för:
•
•
•
•
•
•

Fortsatt satsning på införande av ny teknik
Utvecklat samarbete kring bostadsanpassningar och hjälpmedel
En testmiljö eller ett hjälpmedelsbibliotek för att öka tidig användning av olika former
av hjälpmedel
Ökad satsning på att intressera ungdomar för vård- och omsorgsyrken
Förbättrad introduktion och utbildning/testning i svenska språket
Kvalitativ vuxenutbildning inom vårdyrkena i samverkan med Viadidakt

Dessutom behöver följande göras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Påbörja framtagande av lokallösningar för den växande verksamheten på
Humlegården/Ekgården/Nordangård tillsammans med Kommunfastigheter
Kontinuerligt se över avgiftstaxan om den kan användas för att styra efterfrågan mot
mindre resurskrävande insatser
Fortsatt arbete med heltidsresan för att få fler att arbeta heltid
Definiera fler och tydligare yrkesroller som specialistundersköterska, vårdbiträde,
servicebiträde etc.
Vara positiv till och understödja byggandet av tillgängliga bostäder för äldre som
minskar vårdbehov och restider
I ökad utsträckning öka möjligheten för Väntjänsten och andra volontärer att göra
insatser
Aktivt arbeta för en förbättrad nutrition hos äldre i eget boende med eller utan insatser
från äldreomsorgen
Tydligt kommunicera till invånarna att målsättningen är att om möjligt bibehålla det
mesta av kvalitén i äldreomsorgen, inte att förbättra den under den kommande 10årsperioden.
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-03-29

Sn § 30

39 (49)

SN 2022/72

Program för äldreomsorgen 2022-2034
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till program
för äldreomsorgen 2022-2034.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar ett program för äldreomsorgen.
Syftet är att rusta kommunen för den utmaning som demografin ställer kommunens vård
och omsorg och ekonomi inför.
Om behoven ökar i samma takt som antalet äldre invånare kommer äldreomsorgen
under perioden att behöva utökas med 50 %. Personalen behöver utökas med cirka 150
medarbetare och budgeten med minst 85 miljoner kronor i fasta priser. Situationen är
den samma i riket och i hela den industrialiserade världen.

)

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-15 med tillhörande bilagor
Program för äldreomsorgen 2022-2034
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

)

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-05-29

Tid och plats

33 (49)

1(,.00

Tisdagen den 29 mars 2022 kl. 13.15- i Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Kent Gustafsson (SD), tjänstg. ers.

Daniel Helmersson (S)
Marie-Louise Pedersen, (KO)
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare

Dag Wallströmer, socialchef,§§ 28-38
Marlene Mård, nämndsekreterare

Paragrafer

26-38

Datum för justering

2022-03-29

Sekreterare

.~ I l
----~t!:.~t/!,t
............................................. ,.................... .

1J/ef

Marlene Mård
Ordförande

Justerande

)

. ~~b.. .

. ... . . . . . .
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

34 (49)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-29

Datum för anslagsuppsättande

2022-03-31

Datum för anslagsnedtagande

2022-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommun huset

Underskrift
Namnförtydligande

..................v.!-:f{?.1tuLfq .Marlene Mård

)

)

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kom1
mun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

84
(xx)

Kf §

KS 2022/230

Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april 2022
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2022 fastställs och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning för perioden januari-april 2022 inklusive årsprognos för helåret
2022 har sammanställts. Av rapporten framgår att kommunens ekonomiska läge
fortsatt är ansträngt, vilket inte underlättas av de konsekvenser det pågående kriget i
Ukraina för med sig för den kommunala ekonomin genom kostnadsökningar för bland
annat drivmedel, transporter och livsmedel.
För perioden januari till och med april 2022 redovisar nämnderna och finansen totalt
en positiv budgetavvikelse på +19.931 tkr. Det budgeterade resultatet för samma
period uppgår till +575 tkr. Detta gör att kommunens resultat per den sista april
uppgår till +20.506 tkr. Utfallet i periodens resultat per april är något förskönat då det
på några ställen hade behövt göras fler periodiseringar.
2022-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2022-12-31, tkr
575

1 726

Budgetavvikelse, totalt

19 931

3 003

Periodens/Årets resultat

20 506

4 729

Det budgeterade resultatet för helåret 2022 uppgår till +1 726 tkr. Den samlade
prognosen för budgetavvikelsen totalt uppgår till +3.003 tkr, vilket medför att
kommunens resultat vid årets slut i nuläget beräknas till +4.729 tkr.
För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
+3.887 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ budgetavvikelse på -9.897 tkr (se raden Totalt nämnderna i tabellen). Merparten av
nämnderna prognostiserar i nuläget underskott jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2022
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Barn och Utbildningsnämnd
Socialnämnden
Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Justerandes sign

Nettoavvikelse 220430, tkr
Prognos 221231, tkr
3 323
-1 300
167
0
637
100
172
-1 300
-413
-7 397
3 887
-9 897
16 044
12 900
19 931
3 003

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

85
(xx)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-12
Tertialrapport Vingåkers kommun januari-april 2022
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-12

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2022/230

Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april 2022
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2022 fastställs och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning för perioden januari-april 2022 inklusive årsprognos för helåret
2022 har sammanställts. Av rapporten framgår att kommunens ekonomiska läge
fortsatt är ansträngt, vilket inte underlättas av de konsekvenser det pågående kriget i
Ukraina för med sig för den kommunala ekonomin genom kostnadsökningar för bland
annat drivmedel, transporter och livsmedel.
För perioden januari till och med april 2022 redovisar nämnderna och finansen totalt
en positiv budgetavvikelse på +19.931 tkr. Det budgeterade resultatet för samma
period uppgår till +575 tkr. Detta gör att kommunens resultat per den sista april
uppgår till +20.506 tkr. Utfallet i periodens resultat per april är något förskönat då det
på några ställen hade behövt göras fler periodiseringar.

2022-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2022-12-31, tkr
575

1 726

Budgetavvikelse, totalt

19 931

3 003

Periodens/Årets resultat

20 506

4 729

Det budgeterade resultatet för helåret 2022 uppgår till +1 726 tkr. Den samlade
prognosen för budgetavvikelsen totalt uppgår till +3.003 tkr, vilket medför att
kommunens resultat vid årets slut i nuläget beräknas till +4.729 tkr.
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För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
+3.887 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ budgetavvikelse på -9.897 tkr (se raden Totalt nämnderna i tabellen). Merparten av
nämnderna prognostiserar i nuläget underskott jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2022.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Barn och Utbildningsnämnd
Socialnämnden
Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Nettoavvikelse 220430, tkr
Prognos 221231, tkr
3 323
-1 300
167
0
637
100
172
-1 300
-413
-7 397
3 887
-9 897
16 044
12 900
19 931
3 003

Ärendets beredning
Samtliga nämnder har bidragit med uppgifter gällande den ekonomiska utvärderingen
för perioden januari-april samt helårsprognos för 2022. Information till de fackliga
organisationerna lämnas den 19 maj. Tertialrapporten fastställs av kommunfullmäktige den 20 juni.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Uppföljning av kommunens ekonomi sker kommunövergripande vid tre tillfällen
under året, i samband med tertialuppföljning för perioden januari-april, vid
delårsrapporten för perioden januari-augusti och vid årsredovisningen för helåret.
Tertialuppföljningen för perioden januari till och med april 2022 omfattar enbart den
ekonomiska uppföljningen samt årsprognos för helåret. I samband med delårsrapporten som görs för perioden januari-augusti kommer en mer omfattande
uppföljning att ske.
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Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala budgetavvikelse
vid årets slut uppgår vid tertialuppföljningen till +3.003 tkr. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna fortsatt kontinuerligt arbetar med och
vidtar åtgärder för att minimera de befarade underskotten och löpande under året
rapporterar det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen.
Nämnderna behöver fortsätta med att analysera utfallet för kostnader och intäkter för
att komma i ekonomisk balans senast vid innevarande mandatperiods utgång. Samtliga
nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag som leder till
att kommunen vid planperiodens slut har en ekonomi i balans. Arbetet med dessa
planer fortgår.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att tertialuppföljningen för perioden
januari-april 2022 fastställs och läggs till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat beräknas uppstå. Det
positiva resultatet år 2022 medför att det egna kapitalet i balansräkningen förbättras
med motsvarande belopp. Kommunfullmäktiges resultatmål om ett resultat på minst 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2020-2022 ser i
nuläget ut att uppfyllas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tertialrapport Vingåkers kommun januari-april 2022
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef

vingaker.se

4 (10)

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.

Det ekonomiska läget är tufft men prognosen
för 2022 indikerar ett överskott. Nämnderna
arbetar med åtgärdsplaner för en ekonomi i
balans till planperiodens slut.
Tertialrapportens resultat bidrar till en
ekonomi i balans. Resultatmålet för
planperioden uppfylls.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

vingaker.se
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det ekonomiska läget är tufft men prognosen för
2022 indikerar totalt sett ett positivt resultat.
Nämnderna arbetar med åtgärdsplaner för en
ekonomi i balans till planperiodens slut.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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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?

Kommunens ekonomiska läge påverkar samtliga kommuninvånare.

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?

En god ekonomi i kommunen kommer alla medborgare till del.
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Januari – april 2022

Vingåkers
kommun

Innehållsförteckning
1 Inledning...........................................................................................................................3
2 Ekonomisk analys............................................................................................................4
3 Utvärdering av ekonomisk ställning...............................................................................4

2

1 Inledning
Uppföljning tertial 1 för perioden januari-april 2022 är kommunens första samlade ekonomiska
redovisning för innevarande år. Här redovisas hur budgetföljsamheten ser ut för årets första fyra
månader samt vilket prognostiserat resultat som förväntas vid årets slut. Efter fyra månader brukar
resultatet för perioden ofta vara bättre än vad årsprognosen förutspår, vilket hänger samman med
säsongsbundna verksamheter, till exempel uppstår höga vikariekostnader under sommaren för vissa
verksamheter medan andra verksamheter erhåller merparten av sina intäkter under sommarhalvåret.
Kommunen har ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge. Samtliga nämnder arbetar med åtgärdsplaner för
en ekonomi i balans till utgången av mandatperioden (2022).

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen/Ekonomienheten
Elin Höghielm
Ekonomichef

3

2 Ekonomisk analys
Periodens resultat och årsprognos
För perioden januari till och med april 2022 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på 19.931 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till 575 tkr. Detta
gör att kommunens resultat per den sista april uppgår till 20.506 tkr.
2022-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2022-12-31, tkr

575

1 726

Budgetavvikelse, totalt

19 931

3 003

Periodens/Årets resultat

20 506

4 729

Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till +1.726 tkr. Den samlade prognosen för
budgetavvikelser totalt uppgår till 3.003 tkr, vilket medför att kommunens resultat vid årets slut i
nuläget beräknas till 4.729 tkr.
Kommunfullmäktiges resultatmål innebär att resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag under planperioden 2020-2022 kommer att uppnås så länge kommunens
resultat för år 2022 inte blir lägre än budgeterat.

3 Utvärdering av ekonomisk ställning
Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna efter perioden januari till och med april 2022 en
positiv budgetavvikelse på +3 887 tkr. Se tabellen nedan. Den finansiella verksamhetens
budgetavvikelse för samma period uppgår till +16 044 tkr, vilket gör att den totala budgetavvikelsen
per den sista april uppgår till +19 931 tkr. Utfallet är något förskönat då det på några ställen hade
behövt göras fler periodiseringar.
Samtliga nämnder har lämnat sina årsprognoser och de medför i nuläget att en negativ budgetavvikelse
på -9 897 tkr förväntas uppstå. För den finansiella verksamheten uppgår årsprognosen till +12 900 tkr i
nuläget. Kommunens totala prognos för budgetavvikelsen vid årets slut uppgår därmed till +3 003 tkr.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Barn och Utbildningsnämnd
Socialnämnden
Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Nettoavvikelse 220430, tkr Prognos 221231, tkr
3 323
-1 300
167
0
637
100
172
-1 300
-413
-7 397
3 887
-9 897
16 044
12 900
19 931
3 003
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt utfall +3,3 mkr jämfört med budget. Prognosen pekar på ett
underskott jämfört med budget på 1,3 mkr, men i den summan ingår en ofördelad besparing på 1,4 mkr.
Extra medel har tillförts kommunstyrelsens resurs med 1,4 mkr ur det tillfälliga statsbidraget
"kommuner med särskilda utmaningar", vilket gör att utfallet är mycket positivt. Förvaltningen har
varje år kunnat hämta hem den ofördelade besparingen 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 mkr, vilket är den viktigaste förklaringen till att prognosen för
kommunstyrelsen som helhet blir -1,3 mkr.
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 0,6 mkr.
En av posterna inom förvaltningen är kommunstyrelsens resurs och som används till oförutsedda
kostnader. Hittills beslutade medel är 2,1 mkr för olika projekt. Medlen har bland annat gått till
medfinansiering Österåker Byahus samt till investeringsbidrag till Högsjö BK för konstgräsplan.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 637 tkr efter årets första fyra
månader. Årsprognosen beräknas bli ett överskott på 100 tkr. Att utfallet totalt sett per den sista april
har en positiv avvikelse beror främst på att föreningsbidrag inte är utbetalda jämfört med budget. De
olika verksamheterna inom nämnden följer tillsammans budgeten. Lågsäsong med lite biljettintäkter
och inköp sker till olika utställningar inom slottets verksamhet, vilket balanseras upp av färre
aktiviteter och program på biblioteket under perioden det var stängt i samband med ombyggnationen.
Årsprognosen totalt för nämnden pekar mot ett litet överskott.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 167 tkr. Det positiva
utfallet beror på att förvaltningen ligger efter med handläggning av bostadsanpassnings-bidrag då
tidigare handläggare slutat vid årsskiftet. En erfaren konsult har anlitats för hantering av
bostadsanpassningsbidragen tillsammans med kommunens arbetsterapeuter, och ett enklare
ärendehanteringssystem har köpts in för att ärendehanteringen ska komma igång.
Byggsidan redovisar däremot ett underskott som även det beror på släpande ärendehantering till följd
av personalbyte och en vakant tjänst. I samband med introduktion av nyanställda samt implementering
av ärendehantering i Castor har hanteringen av bygglov tagit lite längre tid än vanligt. Genom
samverkan med Finspångs kommun och extra internt stöd från kollegor har den lagstadgade
hanteringstiden kunnat hållas.
Miljö har ett positivt utfall på grund av att viss tillsyn debiteras årligen vilket genererat högre intäkter
för perioden. Detta utjämnas under året.
Barn- och utbildningsnämnden
Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett positivt resultat för perioden med 172 tkr.
Gymnasiet och särskolan tillsammans visar ett positivt resultat med 1 084 tkr och nämndens "egna"
verksamheter ett underskott på -911 tkr. Årsprognosen till december för hela förvaltningen är -1
300 tkr.
Förskola, skola och kulturskola räknar med att ha en budget i balans till december 2022 förutom
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Slottsskolan F-6 som får en klass mer till hösten och får därmed ökade personalkostnader. Prognosen
blir -500 tkr.
Elevhälsan prognostiserar -100 tkr för ökade personalkostnader för psykolog och en väl meriterad
medicinskt ansvarig skolsköterska.
Kostnader för köp av huvudverksamhet, försäljning av huvudverksamhet samt kostnader för skolskjuts
beräknas bli -1 000 tkr i december. Vi har fler barn och elever än budgeterat i friskolor och andra
kommuner även om antalet är 22 st färre än 2021.Vi tror att antalet sjunker ytterligare till hösten. Barn
och elever från andra kommuner som går i våra verksamheter är lägre än budgeterat och det är svårt att
sia om hur det blir till hösten. Kostnader för skolskjuts är dyrare än budgeterat. Dessa kostnader är
svåra att påverka.
Kostnader för modersmål beräknas bli -700 tkr i december. Detta beror på att det tillkommit ytterligare
behov gällande studiehandledning, bl a i ukrainska- vilket vi är skyldiga att tillgodose enligt lag.
I gymnasiet har vi något färre elever än budgeterat varför vi tror på en prognos i december på
1 000 tkr. Särskolan prognostiserar 0 i december.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett utfall efter april som är 0,4 mkr sämre än budget för perioden. Med
framför allt kostnaden för dubbla löner under sommaren beräknas det bli ett underskott för hela året på
7,4 mkr. Ökade kostnader för placeringar hos individ- och familjeomsorgen uppvägs endast till en del
av de kraftigt minskade kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Inom funktionshinder är det främst nya
brukare med daglig verksamhet samt nya beslut inom personlig assistans som driver upp kostnaden.
Förvaltningen saknar fortfarande vägledningen mellan det övergripande prioriterade målet om
ekonomi i balans och alla de kostnadsdrivande uppdragen som finns inom personalpolitik och
kvalitetsförbättringar främst inom äldreomsorg.
Stab
1,9 tjänst finansieras tillfälligt av statsbidrag. Av det ingående underskottet beräknas cirka en miljon
klaras av.
Individ och familjeomsorg
Barn och familj - Fortsatt behov av att rekrytera nya familjehem och kontaktfamiljer. Avslutar två
familjehemsplaceringar, samtidigt som utredningar pågår för både nya långvariga placeringar och en
komplex omplaceringsutredning.
Ekonomiskt bistånd
Fortsatt budget i balans, och flera avslutade ärenden. Jämn fördelning mellan avslutade och påbörjade
nya ärenden (13 - 12). Inflödet fortsätter att sakta minska.
Vuxen
Funnits två hemlösa som under maj erbjuds individuella lösningar. Fortsatta aktualiseringar med
våldsutsatta kvinnor med barn, och omplaceringar på skyddade boenden. Önskemål om
öppenvårdsinsatser hos RVT i Katrineholm, vilket får vänta till sommaren på grund av personalbrist.
Äldre och funktionshinder
Fortsatt högt tryck gällande ansökningar om SÄBO. Även inom funktionshinderområdet är det ett högt
tryck och ansökningar som innebär omfattande utredningsbehov.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet - Det är på väg nya beslut på dagligverksamhet. Kommer behöva anställa
minst två personal till dagligverksamhet för att kunna verkställa besluten. Räknar på en kostnad för två
årsarbetare, -600 tkr.
Servering Sävstagården - 2021 hade matglädjen en kostnad på -235 tkr för inhyrd personal på helger,
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röda dagar och för bemanningen under sommaren v.28-31 samt köp av luncher från centralköket. Ett
förslag är att stänga serveringen på helgerna, röda dagar samt några veckor under sommaren. Dock är
det mycket troligt att det innebär ökade kostnader för hemtjänsten eftersom fler äldre personer
kommer behöva hjälp med lunch. Prognos blir därför densamma under 2022 för matglädjen servering
Sävsta. Samt att kommunen måste räkna med att anställa två personal till dagligverksamheten för att
kunna verkställa nya beslut.
LSS boende - En kartläggning görs just nu på Storgatans gruppbostad som kan innebära ändra jourtid
på sikt. Detta kan då betyda ökade kostnader i samband med mera vaken natt. Detta på grund av ökad
vårdtyngd. Även på Fabriksgatan kan det på sikt komma att ske ändring från jourtid till mer vaken natt
på grund av ökad vårdtyngd.
Personligassistans - En brukare beviljad utökning av personlig assistans, en kostnad på ca 850 tkr som
inte finns med i budget.
Barnkorttids - Alltid svårt att sätta prognos på Barnkorttids (korttidstillsyn/korttidsvistelse) eftersom
beläggningen svänger väldigt mycket under året. Kommer det in nya beslut drar kostnaderna iväg
direkt likadant ifall beslut avslutas/inte utnyttjas så kan vi omfördela personalen. Alltid bra med ett
plus innan sommaren eftersom budgeten inte är periodiserad. Under sommaren har vi alltid mer
beläggning i och med att tillsynsbesluten används mer då det är sommarlov.
Äldreomsorg
Ekgården - Utifrån att Ekgården har en övertalighet på personal då den tidigare resurspersonalen
placerats ut på enheter och till detta så står vi inför en sommar där vi lagt en del personal extra för att
kunna täcka bemanningsbehoven så är prognosen är med detta svår att ställa. Ytterligare ökade
kostnader kommer att komma i samband med inskolningar av sommarvikarier och kostnader för
introduktionsutbildningar för nyanställda sommarvikarier.
Humlegården Demens - Demensen har ett litet överskott för tillfället, men löneökningar samt
inskolningar för sommarvikarier medför en ökad kostnad. Därutöver har en avdelning fortfarande en
högre vårdtyngd därav en extra personal dagligen vilket kommer belasta kostnadsstället ytterligare. Vi
har påbörjat inskolningar för sommarvikarier, vi är generösa med dessa för att ge vikarierna så bra
förutsättningar som möjligt för att möta brukarnas behov.
Korttidsvård - Även under april månad så har beläggningen på korttids stundtals varit hög och flera
brukare har haft stora behov vilket inneburit en del extrainsatt personal. Vi har även haft en brukare
med Covid som behövs hållas isolerad men med stora omvårdnadsbehov och stor fallrisk, vilket
innebar att vi under en period behövde ha egen personal hos brukaren i stort sett hela tiden. Ytterligare
ökade kostnader kommer att komma i samband med inskolningar av sommarvikarier och kostnader för
introduktionsutbildningar för nyanställda sommarvikarier. Under sommaren planeras även för extra
insatt personal på sommarschemat för att bibehålla kvalitén i verksamheten under ordinarie personals
ledigheter. Alla sommarvikarier är rekryterade.
Sjuksköterskor - Positiv avvikelse mot budget beror på att vi inte kunnat rekrytera sjuksköterskor eller
kunnat bemanna med hyrsjuksköterskor. Tre hyrsjuksköterskor är bokade under sommaren vilket
kommer medföra högre kostnader dessa månader.
Paramedicin inkl tekniska hjälpmedel - Sjukgymnast/fysioterapeut från bemanningsföretag under
sommaren vilket kommer öka kostnaderna.
Hemtjänst inkl larm - Fortsatt arbete med samplaneringen då vårdtyngden skiljer sig mellan
grupperna. Sjukfrånvaron har varit hög. Det har varit svårt att bemanna verksamheten vilket lett till
övertid för ordinarie personal. Vilket bidrar till ökade kostnader. Har fortsatt en vakantrad på service
gruppen där insatserna fördelas mellan grupperna via samplaneringen. Mycket introduktion av vikarier
pågår vilket bidrar till höga lönekostnader.
Natt - Det har varit en hel del sjukfrånvaro där återgång till arbetet fått ske på halvtid för viss personal.
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Integration
Förväntade utgifter för arbete med asylsökande och flyktingar beräknas öka från 1 juli. Redan idag
finns utökade kostnader för de lokaler där de erbjuds språkkurser.
Boendeenheten Atlas - Utsikterna för den ekonomiska prognosen har blivit mycket osäkra och beror i
hög grad på antal inskrivna ungdomar samt på andra faktorer som stigande priser och inflation. Med
noggrann uppföljning och besparingar som inte försämrar kvalitet i verksamheten kommer vi inte att
avvika från budget sista december, eventuellt uppstår mindre överskott.
Totalt redovisar socialnämnden per den sista april en årsprognos som förväntas innebära ett underskott
på 7,4 mkr jämfört med budget.
Finansen
Den finansiella verksamheten redovisar för perioden januari-april 2022 ett positivt utfall jämfört med
budget på 16,0 mkr. I utfallet finns de 5,0 mkr som öronmärktes av kommunfullmäktige i samband
med beslut om årsredovisningen 2021 och som ska användas till en extra löneutbetalning till anställda
som arbetat under 2021 enligt vissa kriterier. Utbetalningen sker i juni och belastar resultatet i juni.
Årsprognosen innebär i nuläget att ett överskott på 12,9 mkr jämfört med budget förväntas uppstå.
Skatter och generella statsbidrag – den senaste skatteunderlagsprognosen i april från SKR (cirkulär
22:15,) innebär ett bättre utfall än budgeterat med 14,0 mkr totalt sett för år 2022. Detta trots att
befolkningssiffran per den 1 november 2021 blev 26 personer sämre än vad budgeten är beräknad på.
Av tabellen nedan framgår de olika delposternas utfall, budgeterat belopp samt budgetavvikelse. Det
tillfälliga stödet till kommuner med högt flyktingmottagande har tilldelats socialnämnden och ska
fördelas enligt samma princip som tidigare schablonersättningar. Det tillfälliga stödet för kommuner
med särskilda utmaningar har fördelats med 1,4 mkr till kommunstyrelsens resurs och med 2,0 mkr till
finansens buffert.
Alla belopp i tkr
Befolkningsunderlag

År 2022

Beslutad budget, KF nov-21

Avvikelse utfall - budget

9 074 personer

9 100 personer

-26 personer

Skatteintäkter

422 398

417 073

5 325

Generella statsbidrag och
utjämning

221 770

219 001

2 769

Summa

644 168

636 074

8 094

Medel till kommuner med
högt flyktingmottagande

2 478

0

2 478

Medel till kommuner med
särskilda utmaningar

3 412

0

3 412

650 058

636 074

13 984

TOTALT

Inom finansen finns kommunens kostnader för pensioner och pensionsskuldsförändring. I nuläget
förväntas dessa, enligt senaste prognos från KPA medföra ett överskott jämfört med budget på 3,0 mkr
vid årets slut. Från och med år 2023 kommer kommunens kostnader för pensioner att öka kraftigt med
anledning av det nya pensionsavtalet AKAP-KR som innebär att kommunen ska avsätta 6 procent
istället för 4,5 procent av lönesumman till de anställdas framtida pension. Utöver detta har inflationen
medfört ett högre prisbasbelopp och inkomstbasbelopp som också påverkar beräkningen av
pensionsskulden. Den senaste prognosen från KPA innebär att kommunens pensionskostnader ökar
med 14 mkr till 2023. En kostnad som behöver hanteras i beslut om kommunplan med budget.
Finansen har erhållit sjuklöneersättningar på 3,7 mkr. Dessa pengar kommer under maj att omfördelas
med 50 procent vardera till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utifrån den höga
8

sjukfrånvaro och de vikariekostnader som pandemin medfört. Socialnämndens andel av dessa medel
ingår i nämndens prognos.
Finansens buffert på 3,0 mkr har utökats med 2,0 mkr från det riktade statsbidrag för kommuner med
särskilda utmaningar som kommunen erhöll under våren. I förslag till beslut gällande ett nytt
sportcentra med badhus föreslås 2,0 mkr ur denna buffert nyttjas för arbete med detaljplan och
markutredningar. I nuläget beräknas ett överskott för bufferten att uppstå med 3,0 mkr.
Investeringar
Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2022 uppgår till 9.345 tkr. Hittills är det små
investeringar som är kopplade till slutförande från år 2021 som genomförts och dessutom främst ITsystem och utveckling av torg.
Kommunfullmäktige har också beslutat om investeringar synnerliga skäl och som kommunstyrelsen
bevakar. Totalt under 2022 uppgår hittills genomförda investeringar till 8.954 tkr.

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

§ 118 23/112020

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

12 914

2 916

§ 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

7237

7 102

§ 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

§ 110 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

KF

SUMMA

48 394

Utfall 20202021, tkr

2 225

Utfall 2022
(april), tkr

Återstår, tkr
9 998

945

-70

400

1 100
1 000

8 431

372

1 128

8 954

31 009

Bland projekten återfinns bland annat förstärkningsåtgärder för Vingåkersån och beslutade
investeringar för ökad stabilitet i den tekniska infrastrukturen samt investeringar i utrustning till
lekplatser som finns under området parker.
Projektet stabilisering av Vingåkersån går bra. I maj ska Prästgårdsbron vara klar och asfaltering
kommer att ske på gång- och cykelväg under de sista dagarna i maj. Ökade utgifter för konsulter och
jurister, men lägre för utföranden vilket gör att budgeten på 17,5 mkr totalt sett pekar mot att hålla.
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Kf §

KS 2022/189

Förslag till kommunplan med budget 2023 och
flerårsplan 2024–2025
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.100 personer år 2023 och därefter en
årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1,2 mkr i
investeringsbudget för inventarier m m till den nya förskolan på norr. Investeringen
redovisas med synnerliga skäl.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden 4,6 mkr i
investeringsbudget för nytt verksamhetssystem. Investeringen redovisas med
synnerliga skäl.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
med 600 tkr avseende ökat anslag till föreningsbidrag från och med år 2023.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas
med 800 tkr avseende resursförstärkning för samhällsplanering från och med år
2023.
6. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens budgetram utökas med 2,0 mkr
avseende fortsatt arbete med delade turer från och med år 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mkr
avseende utökning av daglig verksamhet från och med år 2023.
8. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 900 tkr avseende 1,5 tjänst studie- och yrkesvägledare från och med år 2023.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 1,0 mkr avseende 2,0 tjänst socialpedagoger från och med år 2023.
10.Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 600 tkr avseende 1,0 tjänst till kulturskolan från och med år 2023.
11.Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2023–2025
avseende drift- och investeringsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget för förslag till kommunplan med budget för 2023 och flerårsplan för
2024–2025 är den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021
avseende budget 2022 och flerårsplan 2023–2024. Därtill har kommunstyrelsen i
februari beslutat om planeringsdirektiv för 2023–2025 som innebär uppräkningar av
personal- och hyreskostnader. Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag har föreslagits till 9.100 personer för år 2023 och därefter en
årlig ökning med 25 personer. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har
gjorts i enlighet med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten,
exempelvis pensionskostnader och PO-pålägg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs i enlighet med kommunstyrelsens
planeringsdirektiv till 9.100 personer år 2023 (1 november 2022) och därefter en årlig
ökning med 25 personer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med anledning av den stigande inflationen föreslår kommunledningsförvaltningen att
finansens budgetram för attraktiv arbetsgivare utökas med 8,0 mkr avseende
ytterligare kostnader för löneökningar motsvarande 2 procent så att kommunen totalt
tagit höjd för löneökningar på 4 procent.
Budgetkonsekvenser kopplat till gränsdragningslista i ärendet om
lokalförsörjningsplan föreslås att hanteras i samband med höstens budgetbeslut.
Övriga äskanden från nämnderna får den politiska hanteringen av ärendet hantera.
Nuläget gällande driftbudget och ekonomiska ramar till nämnderna med ovan nämnda
utökning av budgetramen för gymnasieskolan, innan eventuella politiska
prioriteringar, ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från SKRs aprilprognos (cirkulär 22:15).
Budgetberäkning för 2023
Nettoramar inkl interna poster

Befolkning: 9.100 personer för skatt/statsbidrag

Budget
KS -direktiv

Cirkulär 22:15

Förslag till Ksau 220524

2022

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn
Löner
hyror
lokalvård köp verks övrigt
1,5-2%
1,50%

KF budget Flytt av
beslut juni medel
2022

Uppräkn Föränd
budget jmf
Plan 22

Politisk
Beräkning
prioritering budget
2023

Finansen

612 969

varav
Skatter och statsbidrag

636 074

32 929

669 003

669 003

669 003

-16 503
-1 294

-7 312
-8 013
-7 400
44

-23 815
-9 307
-7 400
-1 155
-1 109
-3 000
623 217

0

-23 815
-9 307
-7 400
-1 155
-1 109
-3 000
623 217

0

0

-23 815
-9 307
-7 400
-1 155
-1 109
-3 000
623 217

-796 -135 176

-38

-135 214

0

0

-135 214

Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Ökat PO
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS
Summa:

-1 199
-1 109
-3 000
612 969

Kommunstyrelsen

-133 382

varav
Flyt uthyrning idrottslokaler mm
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt

10 248
-806

-192

0

0

-38
-2 119
-8 691
-13 800

Kollektivtrafik
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Mat och måltider
Mat och måltider inför valmöjlighet i
ÄO

-10 358
-787
-200
-1 971
-24 111

Kultur och fritid

-19 195

-296
-188
-362
172
-172

-300

Samhällsbyggnad
Barn/utbildning

Särskolan o förstärkning förskolan
Nybyggnad M-n skola, utökad hyra
Löneuppräkning

-144 I

-92

0

0

-2 119
-8 987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2 143
-24 111

-2 119
-8 987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2 143
-24 111

-2 119
-8 987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2 143
-24 111

50

-250

0

-19 431

0

-19 431

-250
0
0

0

-19 431

-250
0
0

-6 809

-86

-9

0

0

-6 904

-21

-6 925

0

0

-6 925

-176 325

-2 434

-461

0

0

-199 -179 419

-44

-179 463

0

0

-179 463

-3 000

0
-199

Gymnasiet inkl IM exkl sär

-49 327
-226 205

Socialnämnden

varav
Personalförstärkning
Hyresökning ombyggnation hemtjänst
Hyresökning 2%

-2 434

-461

-3 765

0

0

0

-400
-2 252

-49 327
0 -229 970

-815
-36

-49 327
-230 785

0

-400
-2 252

-10
-769

-410
-3 021

-9 008

2 990

-918

2 072

-3 765

TOTALT, budgeterat resultat

1 726 -7 235

1 % överskott av skatter o statsbidrag

Differens till 1% resultatmål

l

-754

0

0

-

0

0
0
-410
-3 021

,_

0

-

0

-

2 072

6 361

6 690

-4 635

-4 618

l

l

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat,
innan eventuella prioriteringar, för 2023 uppgår till 2.072 tkr, vilket motsvarar 0,31
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda
händelser som kan inträffa under året, på 3.000 tkr finns under finansen. Observera
dock att övriga ärenden som är på väg för beslut i kommunfullmäktige innebär
konsekvenser för driftbudgeten med 80 tkr år 2023.
Justerandes sign

-49 327
-230 785

0
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0,31%
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2024-2025.
Kommunens budgeterade resultat innan eventuella prioriteringar uppgår till 2.072 tkr
år 2023, till 4.970 tkr år 2024 samt till 3.784 tkr år 2025. Samtliga år finns en buffert
på 3.000 tkr under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta
om att nyttja.
FLERÅRSPLAN 2023-2025

Nettoramar inkl interna poster

Förslag till Ksau 220524

Befolkningsantagande

Budget
Plan
Plan
2023
2024
2025
9 100 personer 9 125 personer 9 150 personer

Cirkulär 22:15

Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Ökat PO
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS

669
-23
-9
-7
-1
-1
-3

003
815
307
400
155
109
000

689
-23
-17
-7
-1
-1
-3

647
952
781
400
119
109
000

707
-24
-26
-7
-1
-1
-3

661
102
761
400
319
109
000

Finansen summa:

623 217

635 286

643 970

Kommunstyrelsen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
Gymnasiet inkl IM, exkl särgymn.
Socialnämnden

-135
-19
-6
-179
-49
-230

-136
-19
-7
-182
-49
-235

-137
-20
-7
-185
-49
-240

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mål på 1%

214
431
925
463
327
785

377
670
043
458
327
441

2 072

4 970

3 784

6 690
-4 618

6 896
-1 927

7 077
-3 292

0,31%

0,72%

Beslutsunderlag
Ks § 117/2022
Tjänsteutlåtande 2022-05-17
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025
Samtliga nämnders beslut om äskanden och konsekvensbeskrivningar inför budget
2023
Befolkningsprognos, trendbaserad Vingåkers kommun 2022–2030, Statisticon maj2022
Befolkningsprognos, byggscenario Vingåkers kommun 2022–2030, Statisticon maj2022
Protokoll Central samverkansgrupp 2022-05-19
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

962
018
200
503
327
176

Utdragsbestyrkande

0,53%
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-10

Till kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-19116, 073-066 38 9
elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2022/189

Förslag till kommunplan med budget 2023 och
flerårsplan 2024–2025
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förslår att
kommunfullmäktige beslutar att
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.100 personer år 2023 och därefter en
årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka finansens budgetram för attraktiv
arbetsgivare med 8,0 mkr motsvarande löneökningar med ytterligare 2 procent per
år utöver de redan beslutade uppräkningsfaktorerna för personalkostnader under
planperioden 2023–2025.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1,2 mkr i
investeringsbudget för inventarier m m till den nya förskolan på norr. Investeringen
redovisas med synnerliga skäl.
4. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden 4,6 mkr i
investeringsbudget för nytt verksamhetssystem. Investeringen redovisas med
synnerliga skäl.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2023–2025
avseende drift- och investeringsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget för förslag till kommunplan med budget för 2023 och flerårsplan för
2024-2025 är den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021
avseende budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. Därtill har kommunstyrelsen i
februari beslutat om planeringsdirektiv för 2023-2025 som innebär uppräkningar av
personal- och hyreskostnader. Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag har föreslagits till 9.100 personer för år 2023 och därefter en
årlig ökning med 25 personer. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har
gjorts i enlighet med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten,
exempelvis pensionskostnader och PO-pålägg.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs i enlighet med kommunstyrelsens
planeringsdirektiv till 9.100 personer år 2023 (1 november 2022) och därefter en årlig
ökning med 25 personer.
Med anledning av den stigande inflationen föreslår kommunledningsförvaltningen att
finansens budgetram för attraktiv arbetsgivare utökas med 8,0 mkr avseende
ytterligare kostnader för löneökningar motsvarande 2 procent så att kommunen totalt
tagit höjd för löneökningar på 4 procent.
Budgetkonsekvenser kopplat till gränsdragningslista i ärendet om
lokalförsörjningsplan föreslås att hanteras i samband med höstens budgetbeslut.
Övriga äskanden från nämnderna får den politiska hanteringen av ärendet hantera.
Nuläget gällande driftbudget och ekonomiska ramar till nämnderna med ovan nämnda
utökning av budgetramen för gymnasieskolan, innan eventuella politiska
prioriteringar, ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från SKRs aprilprognos (cirkulär 22:15).
Budgetberäkning för 2023
Nettoramar inkl interna poster

Befolkning: 9.100 personer för skatt/statsbidrag

Cirkulär 22:15

Förslag till Ksau 220524
Budget

KS -direktiv

2022

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn
Löner
hyror
lokalvård köp verks övrigt
1,5-2%
1,50%

KF budget Flytt av
beslut juni medel
2022

Uppräkn Föränd
budget jmf
Plan 22

Politisk
Beräkning
prioritering budget
2023

Finansen

612 969

varav
Skatter och statsbidrag

636 074

32 929

669 003

669 003

669 003

-16 503
-1 294

-7 312
-8 013
-7 400
44

-23 815
-9 307
-7 400
-1 155
-1 109
-3 000
623 217

0

-23 815
-9 307
-7 400
-1 155
-1 109
-3 000
623 217

0

0

-23 815
-9 307
-7 400
-1 155
-1 109
-3 000
623 217

-796 -135 176

-38

-135 214

0

0

-135 214

Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Ökat PO
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS
Summa:

-1 199
-1 109
-3 000
612 969

Kommunstyrelsen

-133 382

varav
Flyt uthyrning idrottslokaler mm
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt

10 248
-806

-192

0

0

-38
-2 119
-8 691
-13 800

Kollektivtrafik
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Mat och måltider
Mat och måltider inför valmöjlighet i
ÄO

-10 358
-787
-200
-1 971
-24 111

Kultur och fritid

-19 195

-296
-188
-362
172
-172

-300
-144 I

-92

0

0

-2 119
-8 987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2 143
-24 111

-2 119
-8 987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2 143
-24 111

-2 119
-8 987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2 143
-24 111

50

-250

0

-19 431

0

-19 431

-250
0
0

0

-19 431

-250
0
0

Samhällsbyggnad
Barn/utbildning

Särskolan o förstärkning förskolan
Nybyggnad M-n skola, utökad hyra
Löneuppräkning

-6 809

-86

-9

0

0

-6 904

-21

-6 925

0

0

-6 925

-176 325

-2 434

-461

0

0

-199 -179 419

-44

-179 463

0

0

-179 463

-3 000

0
-199

Gymnasiet inkl IM exkl sär

-49 327
-226 205

Socialnämnden

varav
Personalförstärkning
Hyresökning ombyggnation hemtjänst
Hyresökning 2%

-2 434

-461

-3 765

0

0

0

-400
-2 252

-49 327
0 -229 970

-815
-36

-49 327
-230 785

0

-400
-2 252

-10
-769

-410
-3 021

-9 008

2 990

-918

2 072

0

0

-49 327
-230 785

0
0
-410
-3 021

-3 765

TOTALT, budgeterat resultat

1 726 -7 235

1 % överskott av skatter o statsbidrag

Differens till 1% resultatmål

l

-754

0

0

0

0

2 072

6 361

6 690

-4 635

-4 618

l

l

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat,
innan eventuella prioriteringar, för 2023 uppgår till 2.072 tkr, vilket motsvarar 0,31
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda

0,31%
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händelser som kan inträffa under året, på 3.000 tkr finns under finansen. Observera
dock att övriga ärenden som är på väg för beslut i kommunfullmäktige innebär
konsekvenser för driftbudgeten med 80 tkr år 2023.
Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2024-2025.
Kommunens budgeterade resultat innan eventuella prioriteringar uppgår till 2.072 tkr
år 2023, till 4.970 tkr år 2024 samt till 3.784 tkr år 2025. Samtliga år finns en buffert
på 3.000 tkr under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta
om att nyttja.
FLERÅRSPLAN 2023-2025

Nettoramar inkl interna poster

Förslag till Ksau 220524

Befolkningsantagande

Budget
Plan
Plan
2023
2024
2025
9 100 personer 9 125 personer 9 150 personer

Cirkulär 22:15

Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Ökat PO
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS

669
-23
-9
-7
-1
-1
-3

003
815
307
400
155
109
000

689
-23
-17
-7
-1
-1
-3

647
952
781
400
119
109
000

707
-24
-26
-7
-1
-1
-3

661
102
761
400
319
109
000

Finansen summa:

623 217

635 286

643 970

Kommunstyrelsen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
Gymnasiet inkl IM, exkl särgymn.
Socialnämnden

-135
-19
-6
-179
-49
-230

-136
-19
-7
-182
-49
-235

-137
-20
-7
-185
-49
-240

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mål på 1%

214
431
925
463
327
785

377
670
043
458
327
441

962
018
200
503
327
176

2 072

4 970

3 784

6 690
-4 618

6 896
-1 927

7 077
-3 292

0,31%

0,72%

0,53%

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen främst av ekonomichef, budgetstrateg och
kommunchef. Diskussioner och samråd har skett i kommunens ledningsgrupp.
Samtliga nämnder har kommenterat konsekvenser och belyst sina behov av
ramförändringar och beslutat om eventuella besparingar eller äskanden. Dessa beslut
är en del av detta ärende. Se bilagor. Vid dialogdag 2 den 16 maj fick ledande politiker
och tjänstemän möjlighet att få en samlad bild av kommunens ekonomiska läge samt
vilka konsekvenser och behov av äskanden som nämnderna beslutat om.
Ekonomienheten har reviderat siffrorna utifrån SKRs aprilprognos för skatteintäkter
och statsbidrag. Vidare har poster inom den finansiella verksamheten justerats utifrån
senaste prognos för bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig
förändring av pensionsskuld.
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Information till de fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen lämnas
den 19 maj. Förslag till kommunplan med budget för 2023 och flerårsplan 2024-2025
ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj, av kommunstyrelsen
den 7 juni och av kommunfullmäktige den 21 juni. Eventuellt reviderat beslut fattas av
kommunfullmäktige i november.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunens styrmodell tydliggör målstyrningsprocessen samt roller och ansvar i
organisationen. Kommunplan med budget beskriver vad kommunfullmäktige vill
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter.
Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar har beslutats av
kommunfullmäktige vid tidigare tillfällen. Det gäller strategisk inriktning med
prioriterade områden och övergripande mål samt flerårsplan med ekonomiska ramar
till nämnderna. Kommunstyrelsen fastställde i februari (ks§52/2022)
planeringsdirektiv som innebär att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2
procent till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt till övriga
nämnder med 1,5 procent för åren 2023–2024 och för år 2025 med 2 procent till
samtliga nämnder. Uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent.
Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag har
fastställts till 9.100 personer för år 2023 och därefter en årlig ökning med 25 personer
per år.
Ekonomiskt läge våren 2022
Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge för perioden januari-april 2022
prognostiseras totalt för helåret ett positivt resultat på drygt +4,7 mkr.
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden prognostiserar
i nuläget med negativa budgetavvikelser. Totalt uppgår prognosen för nämndernas
budgetavvikelser i tertialrapporten till -9,9 mkr, varför arbetet med åtgärdsplaner för
ekonomi i balans alltjämt är aktuellt. Den senaste skatteunderlagsprognosen medför att
den finansiella verksamheten i nuläget prognostiserar ett positivt utfall med 12,9 mkr.
Ekonomiska planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens planeringsdirektiv som antogs i februari (KS§52/2022) för åren
2023–2025 innebär att nämnderna erhåller kompensation för kostnadsökningar
avseende löner med 2 procent till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
samt med 1,5 procent till övriga nämnder för åren 2023–2024 och med 2 procent till
samtliga nämnder år 2025. Kompensation för hyreskostnadsökningar ges till samtliga
med 1,5 procent per år.
Befolkning
Enligt senaste befolkningsprognos för Vingåkers kommun åren 2022-2030 (Statisticon
maj 2022, se bilaga) förutspås en positiv befolkningsutveckling i kommunen utifrån
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aktuellt byggscenario, det vill säga att de byggplaner som är på gång i kommunen
verkställs. Totalt under kommande år beräknas folkmängden öka med 525 personer,
från 9.063 personer 211231 till 9.588 personer vid utgången av år 2030. Totalt innebär
detta en ökning med i snitt 58 personer per år de kommande åren. Om man istället
tittar på befolkningsprognosen som baseras på de senaste årens trend för
befolkningsutvecklingen i kommunen, förväntas kommunens folkmängd att minska
(Statisticon maj 2022, se bilaga). Under 2021 minskade folkmängden med 81
personer. Den faktiska siffran för kommunens folkmängd per 31 mars 2022 uppgår till
9.064 personer (9.102 personer vid samma tidpunkt föregående år).
Skatter och generella statsbidrag
För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag
används senast erhållna prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
(cirkulär 22:15). Prognos för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat
invånarantal den 1 november året före budgetåret (utbetalningsåret) med en årlig
ökningstakt enligt nedan.
2023:
2024:
2025:

9.100 personer (1 november 2022)
9.125 personer (1 november 2023)
9.150 personer (1 november 2024)

Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag:
Cirkulär 22 15 20220428

Befolkningsantaganden

r
I

r

9 100 I

r

9 125 I

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

441 198
227 805

457 485
232 162

TOTALT

669 003

689 647

Jämfört med fastställd flerårsplan, kf nov-21

18 919

21 178

9 150
473 827
233 834

707 661
,

Kommunen har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket utgörs av
summan skatteintäkter och generella statsbidrag i tabellen ovan (raden Totalt). Detta
är ”taket” i budgetmodellen. Den senaste skatteunderlagsprognosen (cirkulär 22:15)
ger totalt 18.919.tkr högre intäkter 2023 och 21.178 tkr år 2024 jämfört med det som
ligger i beslutad flerårsplan för 2023-2024.
Kommunövergripande mål
Det är den nya politiska majoriteten efter valet i september som ska ta fram en
strategisk inriktning innehållande kommunövergripande mål för mandatperioden
2023-2026 och den förväntas beslutas om på kommunfullmäktiges sammanträde i
november.
Gjorda justeringar jämfört med fastställd flerårsplan för år 2023-2024
Utgångsläget i budgetmodellen avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2023
utgår från den kommunplan med budget för 2022 inklusive flerårsplan för 2023-2024
som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. Därefter har utfallet från den
senaste skatteunderlagsprognosen samt uppräkning av löner och hyror lagts till.
Justering för högre pensionskostnader och högre PO-pålägg har gjorts, utrymme för
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löneökningar upp till 4 procent har lagts till och slutligen har kostnaderna för bidrag
och avgifter (kollektivtrafik, VSR och Viadidakt m fl) lagts in.
För att belysa de justeringar av sifferunderlag som gjorts för 2023 jämfört med det
som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för 2023-2024 har
nedanstående tabell sammanställts:

Kommentar budget 2023:
Resultat, flerårsplan 2023, enl KFs beslut i november
2021

tkr
6.501

Förändring skatteprognos, SKR cirkulär 22:15

18.919

Pensionsskuldsprognos

-7.312

Höjt PO-pålägg (42,75%)

-7.400

Korrigering hyror och löner

-139

Förändring bidrag och avgifter

-484

Utökning finansen, attraktiv arbetsgivare, löneökningar
(förvaltningens förslag)
Resultat, tkr (innan vårens budgetförslag och beslut)

-8.013
2.072

Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade resultatet för
2023 som utgångspunkt i förslag till kommunplan med budget, uppgå till +2.072 tkr
innan vårens budgetarbete och beslut påbörjas.
Se nedan under förvaltningens ståndpunkt för de justeringar som kommunledningsförvaltningen föreslår.
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Investeringar
Det totala årliga investeringsutrymmet utgörs av volymen avskrivningar, vilken
uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2023-2025. Av tabellen framgår respektive
nämnds investeringsutrymme under planperioden. Totalt finns det 700 tkr tillgängligt
per år under planperioden för eventuell prioritering av nya investeringar.
tkr
Kommunstyrelsen

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

485

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11 060

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

700

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

Kommunfullmäktige kan också besluta om att vissa investeringar ska genomföras med
så kallade synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering, vid behov, kan lösas genom
upptagande av lån. Företrädesvis handlar det om investeringar av engångskaraktär och
inte ett återkommande investeringsbehov. Av tabellen nedan framgår vilka investeringar med synnerliga skäl som kommunfullmäktige hittills beslutat om. I tabellen
har även lagts till 1,2 mkr som avser barn- och utbildningsnämndens äskande till
investeringar i inventarier till den nya förskolan på norr samt 4,6 mkr till investering i
nytt verksamhetssystem till socialnämnden.
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Totalt uppgår investeringar med synnerliga skäl till 54,2 mkr. Per den sista april 2022
hade knappt 9,0 mkr nyttjats.
KF

Beslut, synnerliga skäl

§ 118 23/11-2020

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

§ 33 19/4-2021
§ 57 21/6-2021
§ 65 21/6-2021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)
Förstärkningsåtgärder samt
utveckling å-promenad
Vingåkersån
Inventarier och IT nya Grändens
förskola

KF-beslutat
totalbelopp,
tkr

Utfall 20202021, tkr

12 914

2 916

0

9 998

9 000

129

0

8 871

17 500

3 161

7237

7 102

1 040

0

0

1 040

840

0

0

840

Utfall 2022 Återstår,
(april), tkr
tkr

§ 65 21/6-2021

Inventarier och IT Marmorbyns
skola

§ 110 22/11-2021

Ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen

3 100

2 225

945

-70

§ 110 22/11-2021

Lekplatser och badplatser (KoF)

1 500

0

400

1 100

§ 110 22/11-2021

Brandposter

1 000

0

0

1 000

§ 110 22/11-2021

Grönyteskötsel

1 500

0

372

1 128

Inventarier och IT, ny förskola på
norr

1 225

1 225

Nytt verksamhetssystem Soc

4 622

4 622

SUMMA

54 241

8 431

8 954

36 856
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Tillkommande äskanden från nämnderna – våren 2022
Vid en sammanställning av nämndernas underlag inför kommunfullmäktiges hantering
och beslut om kommunplan med budget för 2023 framkommer att samtliga nämnder
utom kommunstyrelsen har beslutat om äskanden för driftbudgeten och
socialnämnden även för investeringsbudgeten. Se bilagor för nämndernas beslut och
konsekvensbeskrivningar.
Nämnder

Kommunstyrelsen, tkr

I
Drift

0

0

Kultur- och fritidsnämnden, tkr

2 500

0

Samhällsbyggnadsnämnden, tkr

1500

0

Barn- och utbildningsnämnden, tkr

9 060

1225

Socialnämnden, tkr

4500

4 622

17 560

5 847

SUMMA, tkr

Totalt uppgår de beslutade äskandena gällande utökning av driftbudgeten till 17,6 mkr
och gällande investeringsbudgeten till 5,8 mkr. Det framgår dock i de olika
förändrings- och konsekvensbeskrivningarna att förvaltningarnas behov är mycket
större än vad som beslutats som äskanden av respektive nämnd, se bilagor från
respektive nämnd. Äskandet från socialnämnden avseende utökning av
investeringsbudgeten finns i SN§8/2022 och avser kvarvarande investeringsmedel
2021 för nytt verksamhetssystem om 4,6 mkr.
Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiskt läge
Det ekonomiska läget för kommunens nämnder är fortfarande ansträngt även om
kommunens prognostiserade resultat för 2022 i nuläget beräknas bli positivt. Utifrån
prognoserna i tertialrapporten för 2022 beräknas nämndernas budgetavvikelse
innebära ett underskott på 9,9 mkr. Finansen däremot förväntas ge ett överskott på
12,9 mkr, vilket medför att kommunen som helhet ändå förväntas redovisa ett positivt
resultat vid årets slut på drygt 4,7 mkr. Nämndernas utmaningar att hålla
verksamheten inom tilldelad budget kvarstår. Kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar negativa budgetavvikelser.
Kommunledningsförvaltningen vill understryka vikten av stor återhållsamhet med
förslag på nya satsningar samt att omfördelning av ekonomiska ramar kan behöva
genomföras. Inte minst med tanke på den inflation och kostnadsökningar som råder.
Nämndernas äskanden
Vid dialogdag 2 uppfattade kommunledningsförvaltningen att samtliga nämnder
inkommer med beslut om äskanden. Totalt uppgår dessa till 17,6 mkr för
driftbudgeten. Se bilagor.
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Barn- och utbildningsnämnden äskar 1.225 tkr till investeringar i inventarier och it till
den nya förskolan på norr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna
investering godkänns med synnerliga skäl.
Socialnämnden har i samband med beslut om verksamhetsberättelse (bokslut) 2021
äskat 4.622 tkr avseende utökad investeringsbudget 2024 för nytt verksamhetssystem.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna godkänns redan 2023 med
synnerliga skäl.
Övriga äskanden från nämnderna hanteras i den politiska beredningen av ärendet.
Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick
till 9.064 personer per 31 mars i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag har kommunstyrelsen i sina planeringsdirektiv för 2023 beslutat
att 9.100 personer ska utgöra beräkningsunderlaget per 1 november 2022 och därefter
skrivs antalet upp med 25 personer per år under planperioden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningssiffran fastställs i enlighet med
kommunstyrelsens direktiv.
Utrymme för investeringar
Av det totala årliga investeringsutrymmet på 11.760 tkr har 11.060 tkr fördelats
genom kommunfullmäktiges tidigare beslut för flerårsplanen. Det finns således 0,7
mkr kvar att fördela av det årliga investeringsutrymmet. Av de äskanden som
inkommit gällande investeringsmedel anser kommunledningsförvaltningen att det är
angeläget att endast investeringar som är av engångskaraktär och inte årligen
återkommande, hanteras som en investering med synnerliga skäl, det vill säga med
finansieringsmöjligheter via upplåning.
Koncernekonomiskt perspektiv och lokalförsörjning
Sedan 2013 finns merparten av lokalerna i de kommunala bolagen Vingåkers
Kommunfastigheter ABs och AB Vingåkershems regi. Kommunfullmäktige har i juni
2021 beslutat om en lokalförsörjningsplan för kommunen. Årlig justering av denna
plan hanteras i samband med beslut om kommunplan med budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de eventuella budgetkonsekvenser
justeringar i gränsdragningslistan medför ska hanteras i samband med
kommunfullmäktiges slutliga beslut i november gällande kommunplan med budget för
år 2023 och flerårsplan för åren 2024-2025.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att kommunplan med budget för 2023
och flerårsplan för 2024-2025 godkänns.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt i den flerårsplan som gäller
för åren 2023-2024 tillsammans med de planeringsdirektiv som kommunstyrelsen
fastställt för åren 2023-2025 innebär med senaste skatteunderlagsprognos i samband
med regeringens vårbudget (april) samt med uppräkning av finansens kostnader och
de förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunens
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budgeterade resultat uppgår till 2.072 tkr år 2023, till 4.970 tkr år 2024 och till 3.784
tkr år 2024.
För att klara oväntade händelser och för att kunna parera den osäkerhet som råder i det
ekonomiska läget finns en buffert samtliga år på 3.000 tkr.
Fastställda ekonomiska ramar medför utmaningar och svårigheter för samtliga
nämnder, att få ihop sina detaljbudgetar till 2023 då de äskanden som inkommit inte
kan uppfyllas. Därutöver de utmaningar som den höga inflationen och
kostnadsökningar inom flertalet områden medför. Realistiska detaljbudgetar ska
läggas med konsekvensen att flera nämnder kommer att behöva arbeta med ofördelade
besparingar för att hamna inom tilldelad budget.
Bilagor
✓ Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
✓ Agenda 2030
✓ Barnchecklista
✓ Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2023 samt flerårsplan
2024–2025
✓ Samtliga nämnders beslut om äskanden och konsekvensbeskrivningar inför
budget 2023
✓ Befolkningsprognos, trendbaserad Vingåkers kommun 2022–2030, Statisticon
maj-2022
✓ Befolkningsprognos, byggscenario Vingåkers kommun 2022–2030,
Statisticon maj-2022
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
Anders Nordling
Budgetstrateg
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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.

Budgetförslaget utgår ifrån att kommunen
ska ha en ekonomi i balans samt ett resultat
som motsvarar målet.

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till
nämnderna, Genomförandet av verksamheten
bidrar till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig
gällande kommunplan med budget.

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till
nämnderna, Genomförandet av verksamheten
bidrar till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig
gällande kommunplan med budget.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

+

"[Klicka och skriv]"

+

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
kommunplan med budget.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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

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

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

Verksamhet möjliggörs.
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1 Kommunstyrelsens ordförande – kompletteras
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2 Kommunchefen om framtiden – kompletteras
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3 Inledning
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Kommunplan med budget för 2023 och flerårsplan 2024-2025 är ett dokument som visar den politiska
viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt hur skatteintäkter ska fördelas mellan dessa,
hur verksamheter eventuellt ska effektiviseras och vilka nya satsningar som prioriteras under de
nästkommande åren. Kommunplanen innehåller samtidigt en prognos över kommande kostnader och
intäkter. Kommunplanen baseras alltid på den senast tillgängliga informationen. Juniversionen av
detta dokument uppdateras/revideras i november med slutligt fastställande av kommunfullmäktige.

4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens styrmodell

I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för Vingåkers
kommun.
4.1
Sedan 2015 har kommunen en av kommunfullmäktige beslutad styrmodell vilken tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har.
Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de olika
styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.
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Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och uppföljning.
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KS/Nämnd
Förvaltning

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den
strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt genom
att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi i
Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker genom delårsrapporter
(tertialuppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver detta har kommunfullmäktige
sedan tidigare antagit vision samt värdegrund för Vingåkers kommun.
Kommunstyrelsen/nämnderna
Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och kommunstyrelsen
årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och ekonomi i sina nämndplaner.
Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Till nämndplanden ska finnas en
detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som anges i
nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver vidtas för att nå de
mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för arbetet och hur arbetet ska ske.
Uppföljning sker löpande varje månad.
Kommunala bolag
De kommunala bolagens uppdrag regleras via ägardirektiv och bolagsordningar.

4.2

Vision för Vingåkers kommun

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog 19
oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för
Vingåker. Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommunens vision inte behöver
revideras då den fortfarande är aktuell.

VINGÅKERS KOMMUNS VISION
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv
och kommun. ansvar för vår hälsa och
gemensamma livsmiljö.
Vi är stolta över att varje plats i kommunen
bidrar med sin egen karaktär och historia.
Vi uppmuntrar nytänkare och
berömmer framgång.
Vi vågar bry oss.
Medborgare, näringsliv och kommun år
på samma våglängd.
Därför lyckas vi.

Vingåkers
vlncaker.se

kommun
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4.3

Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för
alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är den naturliga
utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden består av
följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats,
där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas i arbetet och som
individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss alla, oavsett om vi är
förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare, både
internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga arbetet, vilket bidrar till ännu bättre
kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och
kan även vara en vägledning i vårt arbete för ökad framtidstro. Under 2020 och 2021 återupptog
samtliga verksamheter värdegrundsarbetet och redovisning har skett till kommunstyrelsen i början av
2022.

V
Våga

A
Ansvar

R
Respekt

STOLT

--""""#
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4.4

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen redogör för de politiska prioriteringar som gäller samt den politiska
inriktningen för mandatperioden. Eftersom det är valår så finns det ännu inte någon strategisk
inriktning framtagen för mandatperioden 2023-2026. Det blir den nya politiska majoritetens uppgift att
ta fram en strategisk inriktning för beslut i kommunfullmäktige i november.
4.5

Kommunplan med budget

Den ekonomiska styrningen i kommunen sker bland annat genom att kommunfullmäktige anvisar en
ekonomisk ram till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar.
Kommunfullmäktige beslutar i juni om en kommunplan med budget och flerårsplan för kommande tre
år. I november beslutar kommunfullmäktige om ändringsbudget.
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en nettobudget för att bedriva verksamheterna som de
ansvarar för. Nämnderna fördelar därefter sin nettobudget i en intern detaljbudget. Det görs brutto, det
vill säga att intäkter och kostnader budgeteras för de olika områdena, enheterna och verksamheterna
som finns inom respektive nämnd. Nämndernas tilldelning från kommunfullmäktiga benämns
ekonomiska ramar.

5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun innebär att kommunen
säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda ekonomiska
hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda händelser och kunna stå emot
omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera
med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att kommunen bland
annat har en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga mätbara mål
samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser från målen.
Att ha god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning är viktigt, men inte tillräckligt. Styrningen
för att åstadkomma god ekonomi skulle i så fall kunna begränsas till produktivitet, det vill säga att se
till att arbetsuppgifter görs så snabbt och rationellt som möjligt. Det är helt centralt att kommunen
också arbetar med effektivitet, det vill säga att se till att det som görs är det som på bästa sätt leder till
att kommunen når olika mål. Uttryckt på ett annat sätt är det viktigt att göra rätt saker, inte bara att
göra saker rätt.
5.1

Kommunens övergripande mål

I den strategiska inriktningen för mandatperioden 2023-2026 som förväntas tas fram av den nya
politiska majoriteten efter valet i september, ska kommunens övergripande mål anges.
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5.2

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. För att minimera risken att kommunen lider förtroendeeller ekonomisk skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande intern kontroll.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsiktsplikt, att tillse att det finns
en god intern kontroll samt att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Sedan 2020
gäller de nya riktlinjerna för intern kontroll och de omfattar kommunens nämnder och de kommunala
bolagen AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB. I kommunstyrelsens
internkontrollplan finns några kontrollpunkter som samtliga nämnder ska följa. Uppföljning sker i
samband med årsredovisningen.
5.3

Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen har i februari fastställt planeringsdirektiv för budgetåren 2023-2025, KS§52/2022.
Nedan framgår beslutet.
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2023: 9 .100 personer ( 1 november 2022)
o 2024: 9.125 personer (I november 2023)
o 2025: 9.150 personer ( 1 november 2024)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per
år under planperioden 2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och
med 1,5 procent för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent för samtliga nämnder för år 2025.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år
under planperioden.
Utgångsläget i kommunens budgetmodell avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2023 utgår
från den kommunplan för 2022 inklusive flerårsplan för 2023-2024 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2021. Därefter sker uppräkningar enligt kommunstyrelsens
planeringsdirektiv. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas alltid efter senast kända
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Utöver detta har har vissa
justeringar gällande pensionskostnader, enligt senaste pensionsskuldsprognos, och
personalomkostnadspålägg, PO, gjorts.

5.3.1 Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick till 9.064
personer per 31 mars i år. Sedan årsskiftet är det en ökning med en person, men sedan mars
föregående år har kommunen tappat 38 personer. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag har kommunstyrelsen i sina planeringsdirektiv beslutat för år 2023 att 9.100
personer ska utgöra beräkningsunderlaget per 1 november 2022 och därefter skrivs antalet upp med 25
personer per år under planperioden. Kommunfullmäktige förväntas i juni fastställa
befolkningsunderlaget till 9.100 personer per den 1 november 2022..
Befolkningsutvecklingen är en av de viktigaste frågorna i kommunens planeringsarbete eftersom hur
utvecklingen blir får direkt påverkan på efterfrågan i kommunens verksamheter. Att göra prognoser
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över hur antalet invånare kommer att utvecklas är dock lika svårt som det är viktigt. Särskilt komplext
är det eftersom det inte bara är det totala antalet invånare som behöver bedömas utan också
fördelningen mellan olika åldersgrupper och olika typer av behov och förväntningar på service från
kommunen.
En särskild utmaning handlar om bedömningen av hur stor påverkan på inflyttning som kan
åstadkommas genom nybyggnation av bostäder, och vilken typ av bostäder det i så fall ska vara.
Vingåkers kommun arbetar med professionellt externt stöd varje år för att ta fram både en
trendbaserad och en så kallad byggbaserad prognos över befolkningsutvecklingen. Dessa prognoser
ingår som ett centralt underlag i budgetprocessen.

5.3.2 Kompetensförsörjning
Ett av kommunens strategiskt viktigaste uppdrag är att säkerställa att rätt kompetens finns i
organisationen. Kommunen är inte självförsörjande på viss kompetens, kommunen behöver attrahera
kompetens utanför kommunens geografiska gräns. Inom tio år uppskattas kommunen ha bytt ut lika
många medarbetare som kommunen har idag. Det är svårt att rekrytera legitimerade pedagoger,
sjuksköterskor, socialsekreterare, chefer och ett antal ytterligare specialistfunktioner där det krävs en
akademisk examen. Det är även svårt att rekrytera baspersonal där det krävs minst fullgjord
gymnasieutbildning såsom undersköterskor, barnskötare, kockar med flera yrkeskategorier.
Kommunen har ett strategiskt pågående arbete som har till syfte att stärka kommunens
arbetsgivarvarumärke, att erbjuda attraktiva anställningsvillkor och att skapa ett tydligt medarbetar-,
chef- och ledarskap. Kommunen har bland annat centraliserat en stor del av rekryteringsprocessen.
Detta för att skapa enhetlighet och ett mer professionellt bemötande till framtida medarbetare. Arbetet
har lett till att kommunen har ett bättre rekryteringsläge och högre behörighet bland de sökande trots
en allt större konkurrens om kompetens på arbetsmarknaden.

5.3.3 Ekonomi
Det ekonomiska läget för kommunens nämnder är fortfarande ansträngt även om kommunens
prognostiserade resultat för 2022 som helhet beräknas bli positivt. Utifrån prognoserna i
tertialrapporten för perioden januari-april för 2022 beräknas kommunen att redovisa ett positivt
resultat vid årets slut på cirka 4,7 mkr. Nämndernas utmaningar att hålla verksamheten inom tilldelad
budget kvarstår. Samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
prognostiserar i tertialrapporten negativa budgetavvikelser vid årets slut.

5.4

Nya ekonomiska prioriteringar 2023

Inför kommunfullmäktiges beslut i juni om kommunplan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
beslutade samtliga nämnder om äskanden för utökad budgetram. Totalt uppgick dessa till 17,6 mkr
för driftbudgeten år 2022 och 4,9 mkr för investeringsbudgeten år 2022.
Kommunfullmäktige beslutar på sitt sammanträde den 21 juni vilka eventuella nya ekonomiska
prioriteringar inför 2023 som ska göras.
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5.5

Ekonomiska ramar 2023 och flerårsplan 2024-2025

Nedan framgår beräkning av ekonomiska ramar till finansen, kommunstyrelsen och nämnderna för
2023.
Befolkn ing : 9.100 personer för skatt/statsbidrag

Budgetberäkning för 2023

Nettoramar inkl interna poster

KS -direktiv
Finansen

Cirkulär 22: 15

Förslag till KSilu 220524

Budget
2022

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn
löner
hyror lokalvård köp verks övrigt
1,5- 2%
1,50%

KF budget Flytt av
beslut jun medel
2022

Uppräkn Föränd
budget jmf
Plan 22

Politisk
Beräkning
prioriterirn budget
2023

611969

varav
Skatter och statsbidrag

636 074

32929

669003

669003

669003

Pensioner

-16503
-1294

-23815
-9307
-7 400
-1155
-1109
-3000
10248 fi23 217
-796 -135 176

-23815
-9307
-7 400
-1155
-1109
-3000
fi23 217
-135 214

-23815
-9307
-7 400
-1155
-1109
-3000
fi23217
-135 214

Attraktiv arbetsgivare

-7312
-8013
-7400
44

Ökat PO
Ö vrigt finansen

A vskrivning invest synnerliga skäl
Buffert I förfogas av KS

Summa:
Kommunstyrelsen

-1199
-1109
-3000
fi12 9fi9
-133 382

-806

- 192

0

0

varav
Ryt uthyrning idrottslokaler mm
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt

Kollektivtrafik
Revision
Va/nämnd
Ö verförmyndaren

Mat och m5ltider
Mat och m5ltider inför valmöjlighet i

A°O
Kul tur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning

Särskolan o färstärkning förskolan

-2119
-8691
-13800

-296
-188

-10358
-787
-200
-1971
-24111

-362
172
-172

-300
- 19 195

- 1441

- 92

0

0

-6 809

-86

-9

0

- 176 325
-3000

- 2 434

-46 1

0

-2 434

-461

-3 765

0

-2119
-8987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2143
-24111

0
0

0
0

-2119
-8987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2143
-24111

-2119
-8987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2143
-24111

-250
- 19 431

0

-250
- 19 431

0

0

0

-6904

- 21

-6925

0

0

0

-199 - 179 419

-44

-179 463

0

0

- 49 327
- 230 785

0

0

0

0

Nybyggnad M-n skola, utökad hyra

50
0

-49 327
-226 205

0

0

-49 327
0 -229 970

varav

- 815
-36

Personalförstärkning

Hyresökning ombyggnation hemtjänst
Hvresöknina 2%

-250
- 19 431
0
-6925
-1 79 463
0

-199

Löfleuppräkning

Gvmnasiet inkl IM exkl sär
Socialnämnden

0
-38
-38

-400
-2252

0

-400
-2252

-10
-769

-41 0
-3021

-9 008

2990

-918

2072

-49 327
- 230 785
0
0
-410
-3021

-3765

TOTALT, budgeterat resultat

1726 -7 235

-754

0

0

2072

1 0/o överskott av skatter o statsbidra{

6 361

6690

Differens ti/11 % resultatmJI

-4635

-4fi18

0,31 0/o

Av tabellen ovan framgår att kommunens budgeterade resultat för 2023 uppgår till 2.072 tkr, vilket
motsvarar 0,31 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda
händelser som kan inträffa under året, på 3,0 mkr finns under finansen.

11

Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2024-2025. Kommunens budgeterade
resultat uppgår till 4.970 tkr år 2024 samt till 3.784 tkr år 2025. Samtliga år finns en buffert på 3,0 mkr
under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta om att nyttja.

IFLIERÄRSPLAN 20.23-.20.25
Nettoramar inkl interna poster
Cirkulär 22: 15

Förslag till Ksau 220524

Budget
Plan
Plan
2023
2024
2025
9 100 personer 9 125 personer 9 150 personer

Befolkningsantagande
!Finansen
varav
Skatter och statsbidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
ÖkatPO

'

Övrigt finansen
A vskrivning in vest synnerliga skäl
Buffert, förfogas av KS

Finansen summa:
Kommunstyrelsen
Kultur och frit id
Samhällsbvaanad
Barn/ utbildning

Gymnasiet inkl IM, exkl särqymn.
Socialnämnden

TOTALT, budgeterat resultat
1 0/o överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mäl pA 1 %

5.6

669 003
-23 815
-9 307
-7400
-1155
-1109
-3 000

689 647
-23 952
-17 781
-7 400
-1119
-1109
-3 000

707661
-24102
-26 761
-7400
-1 319
-1109
-3 000

623217
-135 214
-19 431
-6 925
-179 463
-49 327
-230 785

635286
-136 377
-19 670
-7 043
-182 458
-49 3.2 7
-235 441

643970
-137 962
-20 018
-7 200
-185 503
-49 327
-240 176

2072

4970

3784

6 690

6 896

7 077

-4618

-1927

-3292

0,31%

0,72%

0,53%

Investeringar

Kommunens investeringar ska finanserias med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån.
Egna medel motsvaras i detta sammanhang av den beräknade volymen avskrivningar kommande år.
Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger. Investeringar
med synnerliga skäl tillämpas företrädesvis för investeringar av engångskaraktär och inte årligen
återkommande investeringar.
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Det totala årliga investeringsutrymmet uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2023-2025. Av
tabellen framgår respektive nämnds investeringsutrymme under planperioden. Kultur- och
fritidsnämnden fick en utökad investeringsbudget från och med 2022 med 300 tkr avseende inventarier
till sporthallar. Det finns 700 tkr tillgängliga investeringsmedel per år under perioden 2023-2025.
tkr
Kommunstyrelsen

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

485

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11 060

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

700

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

Investeringar med synnerliga skäl
Kommunfullmäktige kan också besluta om att vissa investeringar ska genomföras med så kallade
synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering, vid behov, kan lösas genom upptagande av lån.
Företrädesvis handlar det om investeringar av engångskaraktär och inte ett återkommande
investeringsbehov.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett antal investeringar med synnerliga skäl. I tabellen
nedan har även äskandet från barn- och utbildningsnämnden avseende inventarier och IT till den nya
förskolan på norr med 1.225 tkr och socialnämndens tidigare äskande om 4.622 tkr till nytt
verksamhetssystem lagts in.
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Totalt uppgår investeringsplanen för investeringar med synnerliga skäl därefter till 54,2 mkr. Samtliga
dessa investeringar kan således finansieras med upptagande av lån vid behov. I nuläget föreligger inget
upplåningsbehov.

Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tk
r

§ 118 23/112020

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

12 914

2 916

0

9 998

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

129

0

8 871

§ 57 21/62021

Förstärkningsåtgärder samt
utveckling å-promenad
Vingåkersån

17 500

3 161

7237

7 102

§ 65 21/62021

Inventarier och IT nya
Grändens förskola

1 040

0

0

1 040

§ 65 21/62021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

840

0

0

840

§ 110 22/112021

Ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen

3 100

2 225

945

-70

§ 110 22/112021

Lekplatser och badplatser
(KoF)

1 500

0

400

1 100

§ 110 22/112021

Brandposter

1 000

0

0

1 000

§ 110 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

0

372

1 128

Inventarier och IT, ny
förskola på norr
(förvaltningens förslag)

1 225

1 225

Nytt verksamhetssystem, Soc
(förvaltningens förslag)

4 662

4 662

KF

SUMMA

54 241

Utfall 20202021, tkr

Utfall 2022
(april), tkr

8 431

Återstår, tkr

8 954

36 856
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6 Räkenskap och tabeller - kompletteras
6.1

Resultatbudget

15

6.2

Balansbudget

16

6.3

Kassaflödesbudget

17

6.4

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en årlig investeringsram som nämnden sedan själv förfogar
över. År 2023 uppgår den till 11,1 mkr. Merparten av investeringarna sker inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Investeringsmedel som inte förbrukas under ett enskilt år överförs normalt inte
till nästa år. Överföring kräver att nämnden beslutar om att begära medlen som tilläggsanslag.
Årliga investeringsramar för kommunstyrelsen och nämnderna:
tkr
Kommunstyrelsen

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

485

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11 060

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

700

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr
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Investeringar med synnerliga skäl (upplåning medges för finansiering):
Kommunfullmäktige har även beslutat om ett antal större investeringsprojekt som inte är årsspecifika
och som ska genomföras med så kallade synnerliga skäl. Det innebär att kommunen, vid behov, kan
finansiera dem genom att låna pengar. Av tabellen nedan framgår vilka projekten är och vilka
kommunfullmäktigebeslut de avser. I tabellen har även lagts in två investeringsprojekt som
kommunfullmäktige i juni förväntas besluta om.

KF

Beslut, synnerliga skäl

§ 118 23/112020

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

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

§ 57 21/62021

Förstärkningsåtgärder samt
utveckling å-promenad
Vingåkersån

§ 65 21/62021

Inventarier och IT nya
Grändens förskola

§ 65 21/62021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

§ 110 22/112021

KF-beslutat
totalbelopp, tk
r

Utfall 20202021, tkr

Utfall 2022
(april), tkr

Återstår, tkr

12 914

2 916

0

9 998

9 000

129

0

8 871

17 500

3 161

7237

7 102

1 040

0

0

1 040

840

0

0

840

Ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen

3 100

2 225

945

-70

§ 110 22/112021

Lekplatser och badplatser
(KoF)

1 500

0

400

1 100

§ 110 22/112021

Brandposter

1 000

0

0

1 000

§ 110 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

0

372

1 128

Inventarier och IT, ny
förskola på norr

1 225

1 225

Nytt verksamhetssystem Soc

4 622

4 622

SUMMA

54 241

8 431

8 954

36 856
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Budgetramar 2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2023.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 4 stycken socialpedagoger med 2 000 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 1,5 stycken studie- och yrkesvägledare med 900 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
till Kulturskolan motsvarande 1 tjänst för att motverka utanförskap med 600 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för nedsättning i tjänst för SKUA-utvecklare med 600 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för utbildning av 2 stycken nya SKUA-utvecklare med 160 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 1 tjänst - lärare i svenska som andraspråk med 600 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 2 stycken studiehandledare samt inköp av konsulttjänster med 900 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 3 stycken speciallärare i matematik med 1 800 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för digitala läromedel med 300 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för
intendenttjänst med 700 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för ökade
kostnader för skolskjuts med 500 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för IT-utrustning och inventarier för den nya förskolan på norr
med 1 225 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I ärendet budgetramar 2023 presenteras driftbudget 2023, nämndens budgetram enligt
KF, behov 2023-2026, investeringar 2023 samt äskanden inför 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-22
Bilaga, Äskanden inför 2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Datum för anslagsuppsättande

2022-05-18

Datum för anslagsnedtagande

2022-06-09

::~::~::i;lats för protokollet ........itö;7§J~ker . . .. . . . . . . . .
Namnförtydligande

Justerandes sign

Alan Grande

Utdrags bestyrkande

vingaker.se
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Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11
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Tid och plats
Onsdagen den 11 maj 2022 kl. 14.00-16.30 i Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C) ordf.
Fredrik Andersson (M) vice ordf.
Jonathan Andersson (S) tjänstg. ers.
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Maria Szabo (M)
Ulrika Grave (SO)

Marie-Louise Pedersen (KO)
Louise Karlsson (SD)

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
My Zinderland, utredare
Alan Grande, sekreterare

Paragrafer

30-50

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Fredrik Andersson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-22
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2022/66

Budgetramar 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2023
Utökad ram för ökad trygghet, studiero och framtidstro
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
4 stycken socialpedagoger med 2 000 tkr
3. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
1,5 stycken studie- och yrkesvägledare med 900 tkr
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram till
Kulturskolan motsvarande 1 tjänst för att motverka utanförskap med 600 tkr
Utökad ram för ökad måluppfyllelse
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
nedsättning i tjänst för SKUA-utvecklare med 600 tkr
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
utbildning av 2 stycken nya SKUA-utvecklare med 160 tkr
7. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
1 tjänst – lärare i svenska som andraspråk med 600 tkr
8. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
2 stycken studiehandledare samt inköp av konsulttjänster med 900 tkr
9. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
3 stycken speciallärare i matematik med 1 800 tkr
10.Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
digitala läromedel med 300 tkr
Utökad ram för hållbart ledarskap
11.Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för
intendenttjänst med 700 tkr
Utökad ram för ökade kostnader
12.Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för ökade
kostnader för skolskjuts med 500 tkr.
Investeringar
13.Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för IT-utrustning och inventarier för den nya förskolan på norr
med 1 225 tkr

vingaker.se
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Sammanfattning av ärendet
Driftbudget 2023 tkr

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

KF
budget
2022

Personal Lokaler
2%
1,5%

7 928
3 383
414
44 576
10 086
4 735
58 429
33 601
7 494
842
4 837
49 327
225 652

128
52
7
821
181
70
858
345
0
15
0
0
2 478

Prel. KF
budget
2023

284
9
0
95
19
12
113
127
0
0
0
0
660

8 339
3 445
421
45 492
10 286
4 817
59 401
34 073
7 494
857
4 837
49 327
228 790

Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 179 463 tkr exklusive gymnasieskolan för
2023.
Gymnasieskolans budget uppgår till 49 327 tkr.
Behov 2023 – 2026 tkr (inklusive 2 % prisuppräkning och äskanden för 2023)

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola KAA
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

2023
Behov Åtgärde
tkr
r/
bespari
ng
10 029
1 690
4 051
606
423
1
45 568
75
10 288
2
4 829
13
63 297
3 897
37 373
3 300
7 644
150
859
2
4 934
97
50 314
987
239
608
10 818

Behov
tkr

2024
Åtgärder/
besparing

Behov
tkr

2025
Åtgärder/
besparing

Behov
tkr

2026
Åtgärder/
besparing

10 224
4 132
431
46 377
10 494
4 926
64 563
38 121
7 797
876
5 032
51 320

195
81
8
809
206
97
1 266
747
153
17
99
1 006

10 423
4 214
440
47 304
10 704
5 025
65 854
38 883
7 953
894
5 133
52 346

199
83
9
928
210
99
1 291
762
156
18
101
1 026

10 626
4 299
448
48 251
10 918
5 125
67 172
39 661
8 112
911
5 236
53 393

203
84
9
946
214
100
1 317
778
159
18
103
1 047

244 293

4 685

249 173

4 880

254 151

4 978

I bilagan, Äskanden inför 2023, beskrivs de behov som förvaltningen ser är
nödvändiga för att öka barn och elevers måluppfyllelse, möta lagkrav samt ett hållbart
ledarskap.

vingaker.se
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Investeringar 2023 tkr

Budget 2022
Investeringar enligt kommunplan

Budget 2023

600

600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2023 av förvaltningschef.
Möbler och inventarier för ny förskola på norr tillkommer. Se bilaga Äskanden inför
2023.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Analyser av elevresultat, enkäter kring trygghet, studiero och framtidstro visar att en
alltför stor andel av våra barn och elever inte når målen för grundskolan. Våren 2021
var endast 67,3 % av avgångseleverna behöriga till ett yrkesprogram. Endast 53,1 %
av eleverna klarade minst betyget E i alla ämnen. Vi behöver göra satsningar för att
öka tryggheten och stärka personalens kompetens inom språk, kommunikation och
matematik för att bättre kunna möta de behov som eleverna har.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna
förvaltningens förslag på äskanden inför 2023 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Äskanden inför 2023
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef

vingaker.se
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

Beslutet möjliggör i större utsträckning att
våra barn och elever får sina behov för att nå
målen i grundskolan tillgodosedda.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

vingaker.se

5 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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Beslutet möjliggör i större utsträckning att våra barn
och elever får sina behov för att nå målen i
grundskolan tillgodosedda.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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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]"

vingaker.se

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun

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 möjliggör i större utsträckning att våra barn och elever får sina behov för
att nå målen i grundskolan tillgodosedda.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Beslutet möjliggör i större utsträckning att våra barn och elever får sina behov för
att nå målen i grundskolan tillgodosedda.

10 (10
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Äskanden inför 2023
1.

Utökad ram för ökad trygghet, studiero och framtidstro

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för stärkt elevhälsoarbete och ökad framtidstro med 3 500 tkr
Beskrivning

Utbildningen ska utformas så att eleverna upplever trygghet och
studiero i skolan. En trygg skolmiljö är en viktig förutsättning för att
elever ska uppleva studiero under lektionerna. Miljön omfattar
lektionssalar och alla andra utrymmen och platser på skolan. En
trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att eleverna ska kunna
prestera så optimalt som möjligt i de olika ämnena. Ett kontinuerligt
arbete med att skapa trygghet och medvetenhet kring hur trygghet
påverkar lärandet behöver därför utföras på skolan (Råd och
vägledning, Skolinspektionen).
Under vårterminen 2022 genomfördes en enkät bland elever, vårdnadshavare och
personal i Vingåkers skolor. Resultatet visar att samtliga elevgrupper i Vingåkers
skolor upplever en minskad studiero 2022, jämfört med förra året. Enkätsvaren visar
också att samtliga elever, utom de i årskurs 7–9, upplever minskad trygghet i skolan
nu jämfört med förra året.
Enkätresultat VT -22

Trygghet
Skola
A!la elever

2022 2021
86

89

Skola
Alla elever

88

92

AkF-3

---------

Ak F-3

Pedagoger

87

90

Vhv

80

83

88

84

Frltldshem
Alle elever

Studiero

Kränkningar
2022 2021

Ak 4-6

86
96
86

Ak 7-9

77

80

Skola
Alla ele,•er

2022

2021

66

72

94

Ak F-3

66

77

76
72

Ak4-6
Ak 7-9

70
61

72
66

Pedagoger
Vhv

72
46

65

~
Fritidshem

57

Frltldshem

Alla elever

90

87

:Alla elever

79

76

Åk F-3

96

97

Åk F- 3

78

83

k4-6

81

68

85
54

63
45

Ak4-6

84

77

Åk 4-6

85

76

Pedagoger

97

Pedagog&,

100

100

Peooooge,

VhV

92

97
82

Vhv

77

64

)Jnv

Pedagoger

100

97

Pedagog<,,

99

97

99

97

Vhv

96

99

Vhv

94

98

97

97

Förskola

Förskola

Förskola

Röd rad = andelen positiva svar har minskat sedan förra året
Grön rad = andelen positiva svar har ökat sedan förra året
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De anmälningar om kränkande behandling som personalen gör i vårt e-tjänstsystem
beskriver bland annat de konflikter som uppstår i skolorna. Många av dessa konflikter
uppstår på raster, i matsalar, korridorer, omklädningsrum, och andra områden som
elevernas vistas i när de inte har lektion.
Enkätresultaten och anmälningarna vittnar tillsammans om att vi behöver förbättra
förutsättningarna för personalen att skapa trygga och lugna miljöer i skolan både
innan, under och efter lektionerna. Vi behöver därför stärka de främjande och
förebyggande delarna av elevhälsoarbetet, och också förbättra skolans kultur och
klimat.
Satsningar och kostnader

Socialpedagoger
En socialpedagog som arbetar i skolan har i uppdrag att tillsammans med eleverna
arbeta för att göra skolan till en trygg plats där varje elev deltar och trivs, och där
eleverna tillsammans månar om varandra och sin miljö. Fokus för en socialpedagog är
eleven, och i samband med socialpedagogik brukar man nämna delaktighet,
inflytande, självstärkande och inkludering som nyckelord.
Genom att anställa 4 socialpedagoger för vi in den spetskompetens som behövs för att
ytterligare professionalisera verksamheten och öka skolans möjligheter att möta
eleverna och de utmaningar det innebär att ha en skola som många upplever som
otrygg och stökig. Elevernas enkätsvar visar tydligt inom vilka områden de upplever
brister och att anställa socialpedagoger är nödvändigt för att kunna möta detta.
Medarbetarna i Vingåkers kommunala skolor signalerar, bland annat genom den årliga
medarbetarenkäten, att de inte upplever att de får de förutsättningar som krävs för att
de ska kunna utföra sitt uppdrag. Att anställa socialpedagoger innebär att den
pedagogiska personalen ges de förutsättningar som krävs för att de ska kunna fokusera
på undervisning och lärande på ett sätt som inte är möjligt idag.
Studie- och yrkesvägledare
Att känna framtidstro innebär bland annat att tro på en framtid där det finns goda
förutsättningar att lyckas. För det krävs tillit till sig själv och sin egen förmåga samt
kunskap om vilka möjligheter som finns för att ta sig till sina mål.
I barn och utbildningsnämndens verksamheter önskar vi bidra till barn och ungdomars
framtidstro genom att bland annat tillhandahålla god studie- och yrkesvägledning. På
så sätt kan ungdomar i kommunen göra välinformerade val om sin framtid, genom att
dra nytta av vägledarens expertis.
För att i större utsträckning och tidigare kunna möta barns och ungdomars behov av
vägledning behöver vi tillsätta ytterligare en studie- och yrkesvägledare till årskurs 4–
6.
Motverka utanförskap
Kulturskolan i Vingåkers kommun driver projektet Kultur för hälsa. Projektet innebär
en möjlighet för Kulturskolan att hitta nya sätt att fånga upp och förebygga psykisk
ohälsa hos unga. Genom att erbjuda en meningsfull fritid och en känsla av
sammanhang kan verksamheten bidra till att barn och elevers framtidstro ökar, att
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deras självförtroende ökar och att risken för psykisk ohälsa minskar. Detta sker bland
annat genom att skolornas elevhälsoteam arbetar tillsammans med kulturskolan för att
fånga upp de elever som har behov av stöd utanför skoltid.
4 socialpedagoger
1,5 studie- och yrkesvägledare
Utökning med motsvande 1 tjänst – motverka utanförskap
Totalt

2.

2 000 000
900 000
600 000
3 500 000

Utökad ram för ökad måluppfyllelse

Stärkt språkfokus i undervisningen
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
språksatsning med 2 260 tkr
Beskrivning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett
rikt och varierat språk är avgörande för att kunna förstå och verka i
ett samhälle där kulturer, livsåskådning, generationer och språk möts
(Läroplan för grundskolan, LGR 11).
Vid slutet av vårterminen 2021 var det bara drygt hälften av niondeklassarna i
Vingåker som klarade alla mål i skolan. Det innebär att nästan varannan elev som
lämnade Slottsskolan 7–9 då hade fått F i minst ett ämne.
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Medarbetarna i Vingåkers skolor kan tydligt se att brister i det svenska språket hos
eleverna medför att många kunskapskrav blir svåra att nå, och detta gäller oavsett om
eleven har svenskt eller annat etniskt ursprung. Att ha ett bristande svenskt språk leder
också ofta till konflikter som grundar sig i svårigheterna att förstå och göra sig
förstådd.
För att kunna ge barn och elever i Vingåkers kommun de språkliga kunskaper och den
språkliga kompetens de behöver för att kunna tillgodogöra sig den utbildning de har
rätt till, måste skolan kunna möta elevernas språkliga behov.
Satsningar och kostnader

SKUA – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
För att kunna stödja elever på rätt sätt behöver alla lärare arbeta med både ämnet och
språket i ämnet. Detta gynnar framför allt elever med annat modersmål än svenska,
men även elever med svenska som modersmål.
Under läsåret 21/22 utbildades 5 SKUA-utvecklare i kommunen. Dessa medarbetare
handleder sedan sina kollegor i arbetssättet för att öka kompetensen på hela skolan.
Utbildningen bygger på vetenskap och forskning, men tar mycket tid för lärarna som
är SKUA-utvecklare.
För att få ordentligt genomslag behöver satsningen pågå under flera år med avsatt tid
för SKUA-utvecklarna att planera och handleda kollegor.
Svenska som andraspråk
Elever med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i svenska som
andraspråk. Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om svenska språket. Genom att utöka undervisningen för dessa elever i svenska
som andraspråk ges fler elever möjlighet till ökad språklig kompetens och bättre
förutsättningar att nå målen i alla ämnen. En heltidstjänst som enbart undervisar i
svenska som andraspråk skulle öka skolornas förmåga att möta det stora behov som
finns.
Studiehandledning på modersmålet
I Vingåkers skolor har ca 25 % av eleverna ett annat modersmål än svenska. För
elever som ännu inte lärt sig så mycket svenska kan studiehandledning på
modersmålet stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen och hjälpa dem att
utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.
I samband med att Skolinspektionen under våren 2022 beslutade om ett föreläggande
mot Slottsskolan 7–9 på grund av att huvudmannen inte har lyckats möta de behov av
studiehandledning som finns hos skolans elever, har en inventering av behoven gjorts
på alla enheter. Inventeringen är ännu inte helt färdigställd men de resultat som hittills
framkommit pekar tydligt på nödvändigheten av utökad studiehandledning för att vi
ska kunna möta elevernas behov i enlighet med skollagen.
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Nedsättning i tjänst för SKUA-utvecklare motsvarande 1 anställd
Utbildning av 2 stycken nya SKUA-utvecklare
1 tjänst, lärare i svenska som andraspråk
2 studiehandledare samt inköp av konsulttjänster
Totalt språksatsning

600 000
160 000
600 000
900 000
2 260 000

Utökad ram för stärkt matematikundervisning
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram stärkt matematikundervisning med 1 800 tkr.
Beskrivning

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och
ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser (ur
kursplanen i matematik, LGR 11).

Vingåkers skolor har under en lång rad av år uppvisat låga resultat i ämnet matematik.
Det är det ämne där flest elever misslyckas med att nå kunskapskraven. Till viss del
kan det bero på bristande språkkunskaper – vilket medför svårigheter att förstå ämnet,
dess specifika språk och vad man förväntas göra. Förutom det ser vi att när eleverna
kommer till årskurs 7 har de inte de grundkunskaper de förväntas ha.
Vårterminen 2021 var 21,7 % av avgångseleverna inte godkända i ämnet matematik.
Satsningar och kostnader

Genom att anställa 3 speciallärare i matematik kan vi erbjuda fler elever det stöd de
behöver samtidigt som ordinarie lärare kan få stöd i sin undervisning.
3 speciallärare i matematik.
(2 till åk F-6 och 1 till åk 7–9)
Totalt

1 800 000
1 800 000

Utökad ram för digitala läromedel
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram digitala läromedel med 300 tkr.
Beskrivning

Till hösten 2022 träder en ny läroplan i kraft, vilket kräver en investering i nya
läromedel. I digitaliseringens anda behöver vi tillhandahålla ett gemensamt utbud av
digitala läromedel inom Vingåkers kommun. Ett digitalt läromedel är alltid uppdaterat
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och aktuellt och underlättar användandet av Google translate för elever som behöver
översätta text till annat språk,
Satsning och kostnader

Inköp av ett kommungemensamt digitalt läromedel i alla ämnen
Digitalt läromedel – kostnad/år
Totalt

3.

300 000
300 000

Utökad ram för hållbart ledarskap

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för intendent till förskolorna och F-6-skolorna med 700 tkr
Beskrivning
Att vara rektor i förskola och skola är ett omfattande och komplext uppdrag. En av de
viktigaste delarna av uppdraget är att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid
en enhet, och som en del i Barn- och utbildningsnämndens arbete med att öka kvalitet
och likvärdighet inom och mellan enheterna önskar nämnden stärka rektors
möjligheter att fokusera på det pedagogiska ledarskapet.
Satsning och kostnader
Genom att tillsätta en intendent som kan sköta vissa uppgifter som inte tillhör det
pedagogiska ledarskapet kan möjligheten till detta skapas. En intendent skulle kunna
ta sig an det arbete som i större utsträckning rör fysiska resurser, som exempelvis
lokaler och utrustning, samt barns, elevers och medarbetares arbetsmiljö.
Intendent
Totalt

4.

700 000
700 000

Utökad ram för ökade kostnader

Förvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för ökade kostnader av skolskjuts med 500 tkr

Beskrivning

Våra skolskjutskostnader räknas upp med ett index 4 gånger om året. Vi befarar att
bland annat ökade bränslekostnader kommer fördyra skolskjutsen.
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Kostnader

Ökade bränslekostnader för skolskjuts
Totalt

5.

500 000
500 000

Utökad ram för investeringar

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för IT-utrustning och inventarier för den nya förskolan på
norr med 1 225 tkr
Beskrivning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bygga en ny förskola i centralortens norra
del. För att kunna bedriva verksamhet där behövs IT-utrustning och inventarier.
Kostnader

Möbler till 6 avdelningar * 150 tkr
Personalrum och arbetsplatser
IT-nätverk och fiber
Närverk, grundutrustning
Närverk Wifi
AV-utrustning
Investeringar
Totalt

900 tkr
110 tkr
25 tkr
60 tkr
65 tkr
65 tkr
1 225 000
1 225 000
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-04-21

24 (XX)

KFN 2022/24

KFN § 17

Äskande gällande Kultur- och fritidsnämndens
budgetram 2023
Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Kultur och fritidsnämnden äskar 600 tkr i utökad budgetram till föreningsbidrag
från och med år 2023, driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8.
2. Kultur och fritidsnämnden äskar 1,2 mkr i utökade budgetram för två tjänster, en
till badhuset och en till fritidsgården.
3. Kultur och fritidsnämnden äskar 100 tkr i utökad budgetram från och med år 2023
till den ökande driften av nytt kassa- och bokningssystem.
4. Kultur och fritidsnämnden äskar 600 tkr i utökad budgetram från och med år 2023
för att behålla kommunens Digidel-lots.
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens sparåtgärder har fått konsekvenser på verksamheten och
vi har haft svårt att hålla den kvalitativa nivå som är politikens ambition och önskan.
Det märks inte minste i attföreningsrelaterade frågor blir begränsade, att den
uppsökande verksamheten inom fritidsgården blivit lidande samt att badhusets
bemanning inte klarar en sjukskrivning.
Inför 2023 föreslår förvaltningen äskanden på 2,5 mkr för utökad ram .
Utan fullt uppräknande av personalomkostnader och hyror samt utökande av
verksamhetsmedel riskerar Kultur- och fritidsnämnden att;
• den professionella personal som redan idag är underbemannad, inte kan
genomföra ett fullgott arbete.
• Det saknas medel för att kunna genomföra verksamhet, trots
nyrenoverade lokaler
Föreningslivet minskar och det kan på sikt få tydliga konsekvenser på folkhälsan.

Yrkande

Anna Lejon (M) yrkar avslag på förslag till beslut till förmån för Moderaternas
budget.
Caisa Sävheden Larsson (S), Johnathan Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

,·~~?
>) ~ /.
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,.

Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-21

25 (xx)

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till
beslut, dels Anna Lejons (M) avslagsyrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till beslut.

Reservation
Anna Lejon (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-25
Bilaga Förändringsbeskrivning vid budget 2023

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

·.,

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-21

18 (XX)

Tid och plats

Torsdagen den 21 april 2022 kl. 17.00 - 18.15 i sammanträdesrummet Slottsdammen
på Säfstaholms slott i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Anna Lejon (M)
Jonatan Andersson (S)
Aziz Jaali (S)
Hans Jonsson (SO)

Anders Larsson (M)
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare

Elin Pettersson, kultur och fritidschef
Josefin Frank, sekreterare

1fÖ

Paragrafer

13 -

Justering

2022-05-02

Sekreterare

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

..d... . . . . .

Ordförande

Justerande

~ ~

.. ;..... .. .... . ,... ............ ....... ....... .......7
Anna Lejon

V'. ........ .

············· ··· ·· ···· ···· ·· ·· ·

!~
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-21

19 (xx)

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

Nämndens namn

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Datum för anslagsuppsättande

2022-05-05

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

munhuset, Vingåker

......

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

..

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-25
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KFN 2022/xx

Äskande gällande Kultur- och fritidsnämndens
budgetram 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
1.
Äska 600 tkr i utökad budgetram till föreningsbidrag från och med år 2023,
driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8.
2.
Äska 1,2 mkr i utökade budgetram för två tjänster, en till badhuset och en till
fritidsgården.
3.
Äska 100 tkr i utökad budgetram från och med år 2023 till den ökande driften
av nytt kassa- och bokningssystem
4.
Äska 600 tkr i utökad budgetram från och med år 2023 för att behålla
kommunens Digidel-lots.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sparåtgärder har fått konsekvenser på verksamheten och
vi har haft svårt att hålla den kvalitativa nivå som är politikens ambition och önskan.
Det märks inte minste i att föreningsrelaterade frågor blir begränsade, att den
uppsökande verksamheten inom fritidsgården blivit lidande samt att badhusets
bemanning inte klarar en sjukskrivning.

Inför 2023 föreslår förvaltningen äskanden på 2,5 mkr för utökad ram.
Utan fullt uppräknande av personalomkostnader och hyror samt utökande av
verksamhetsmedel riskerar Kultur- och fritidsnämnden att;
• den professionella personal som redan idag är
underbemannad, inte kan genomföra ett fullgott arbete.
• Det saknas medel för att kunna genomföra verksamhet, trots
nyrenoverade lokaler
• Föreningslivet minskar och det kan på sikt få tydliga
konsekvenser på folkhälsan.
Ärendets beredning
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Ärendet har beretts av ledningen för Kultur- och fritid
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Vår värld är i förändring.
Behovet av Kultur och fritidssektorn har kanske aldrig varit större.
Att med matematiska uträkningar visa att medlen förvaltningen äskar till nämnda
insatser kommer tjänas tillbaka genom att våra ungdomar får grundläggande
behörighet i skolan och blir simkunniga, att våra äldre kommer hålla sig friskare
längre och inte behöva bo på Säbo lika tidigt, att försörjningsstödet kommer minska
och på sikt även kostnaden vi betalar för ett livslångt utanförskap är i det närmaste
omöjligt på kort sikt, även om nu all forskning säger det och vi vet det.
Förvaltningen förordar beslutet.
Ekonomiska konsekvenser
Att förvaltningen håller en ekonomi i balans är målsättningen.
Utmaningen för förvaltningen är att fortsätta hålla samma höga kvalité och när
verksamhetsmedlen är ringa.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förändringsbeskrivning budget 2023
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Sidbrytning

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges

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.

Målsättningen är en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

Kultur Och fritid har en betydande roll i
landbygdsutvecklingen.

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]"

+

Meningsfull fritid stärker folkhälsan, människor mår
bra av fysisk rörelse och pyskisk tillfredställse. Det
skapar god hälsa och välbefinnande.
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Kultur och fritid har en viktig roll när det handlar
om utbildning och fortutbildning. Föreningslivet lär
ledarskap och demokrati.

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Utan kultur och fritid skulle samhället utarmas och
folkhälsan bli allt sämre.
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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?

Alla barns fritid påverkas.

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?

Inte i detta tjänsteutlåtande men diskrimeringsgrunderna finna alltid med oss,
inte minst på fritidsgården, badhuset, biblioteket och föreningslivet.

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

Mer aktiviteter, arrangmenag och föreningsliv

vingaker.se
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Förändringsbeskrivning vid budgetram 2023
Vår värld är i förändring.
Behovet av Kultur och fritidssektorn har kanske aldrig varit större.
Att med matematiska uträkningar visa att medlen förvaltningen äskar till nämnda
insatser kommer att intjänas genom att våra ungdomar får grundläggande behörighet
i skolan och blir simkunniga, att våra äldre kommer hålla sig friskare längre och inte
behöva bo på Säbo lika tidigt, att försörjningsstödet kommer minska och på sikt även
kostnaden vi betalar för ett livslångt utanförskap är i det närmaste omöjligt på kort
sikt, även om nu all forskning säger det och vi vet det.

Förvaltningen har i och med de senaste årens sparåtgärder valt att inte
nyanställa tre tjänster, en vid badhuset och en vid fritidsgården samt inte ersätta
upplevelsesamordnaren.
Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra
ungas framtidstro. Det är genom Kultur och fritid som vi skapar mötesplatser
över generations- och kulturgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts.
Kultur och fritid, är kända för sin kreativitet men är också bra på att skapa
effektivisering och spara på våra resurser. Flera av medarbetarna har många
olika arbetsuppgifter och cheferna arbetar operativt i verksamheten.
Förvaltningen har även startat upp en året-runt verksamhet vid Säfstaholms
slott som nu är i sin linda. Att återuppbygga ett varumärke likt Säfstaholms
slott tar tid och har inte underlättats av två år med coronapandemi. De
budgeterade entréintäkterna har inte uppnåtts vilket i sin tur har påverkat
verksamheterna inom hela Kultur- och fritidsområdet då målet är att få en
ekonomi i balans (utan att kvalitén på verksamheterna minskar).
De tidigare årens sparåtgärder har fått konsekvenser på verksamheten och
riskerar att urholka ekonomin. Vi har haft svårt att hålla den kvalitativa nivå
som är politikens ambition och önskan. Detta gäller inom hela Kultur och fritid
men inte minst i att föreningsrelaterade frågor blir begränsade, att den
uppsökande verksamheten inom fritidsgården blivit lidande samt att badhusets
bemanning inte klarar en sjukskrivning.
Kultur- och fritid bygger till stor del på att skapa meningsfull fritid åt alla och
därför är verksamhetsmedlen betydande. Som det ser ut i dag är det en liten
andel av budgeten som går till verksamheterna.
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För Säfstaholms slotts verksamhet innebär det till exempel att endast 6% (120
tkr) av slottets budget är avsatt för utställningar och arrangemang och att
fritidsgårdens verksamhet har 2% (45 tkr) av fritidsgårdens budget till
verksamhetsrelaterade utgifter så som aktiviteter och inköp av lekmaterial.
Räkneexempel:Den stundande Valborgsmässoafton kostar ca 40 000 kr. Det
innefattar lokala körer, kulturskolan, eldkonstnär och ljudtekniker, samt
föreningsbidrag till brandmännens kamratförening. Då är inte
personalkostnader inräknade.
Inför 2023 föreslår förvaltningen äskanden på 2,5 mkr.
Utan fullt uppräknande av personalomkostnader och hyror samt utökande av
verksamhetsmedel riskerar Kultur- och fritidsnämnden att;
• den professionella personal som redan idag är
underbemannad, inte kan genomföra ett fullgott arbete.
• Det saknas medel för att kunna genomföra verksamhet, trots
nyrenoverade lokaler
• Föreningslivet minskar och det kan på sikt få tydliga
konsekvenser på folkhälsan.
Verksamhet: 1. Bibliotek
Förändring: Digidel- lots
En stor målgrupp i Vingåker är personer över 65 år, över 2000 personer av drygt 9000
invånare totalt i kommunen. Kultur- och fritids satsar stort på de äldre så att de i hög
ålder ska kunna känna sig delaktiga i samhället, känna sig mindre ensamma och i
förlängningen bo hemma under längre tid stöd från hemtjänsten och innan SÄBO är
det enda alternativet.
Bibliotekets Digidel-lots ingår i och är en viktig aktör i Säker@digitalt – där Vingåker
är pilotkommun inom projektet i Sörmland. Ett antal mobilkurser för seniorer erbjuds
kontinuerligt, via dessa nätverk sprids enkelt de kulturella e-tjänster och e-medier och
träffar som biblioteket och övrig kulturverksamhet erbjuder i kommunen.
Digidel-lots är också en viktig funktion för kommunens större projekt som Vinnova
och hjälper politiker/tjänstemän med övriga digitala lösningar.

Förslag:
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I juni 2022 går projekttiden ut för Digidel-lotsen, vilket innebär en stor förlust för
våra äldre medborgare som inte i samma utsträckning kommer kunna ta del av digitala
utvecklingen. På sikt kan det påverka lusten att bo kvar hemma då den äldre känner
sig mer isolerad och ensam.
Med 600 tkr i utökad budgetram skulle Kultur- och fritidsnämnden kunna behålla
Digidel-lotsen.
Verksamhet: 2. Fritidsgård/badhus
Förändring: Preventiva insatser
Omfattande är den forskning som säger att preventiva insatser riktade mot barn- och
unga har ett positivt resultat för att minska risken för utanförskap de medföljande
kostnaderna för samhället. En viktigt förbyggande faktor är att barnen har trygga och
stabila vuxna omkring sig och som de känner att de kan vända sig till.
Den öppna fritidsverksamheten har en sådan funktionen i Vingåker. Fritidsgården är
öppen 6 dagar i veckan för målgruppen 10-18 år. Med omkring 30-50 besökare per
kväll är behovet fritidsgården betydande. Flera av barnen säger sig må bättre av att
vara på fritidsgården än i sitt eget hem. Ofta är funktionen som fritidsledare att både
vara mamma, pappa och bästa kompis. Det kan handla om att stötta och hjälpa inför
ett prov, trösta i sorg och smärta, vara ett moraliskt stöd men även gränssättande
diskussioner när önskemålen skenar i väg.
En annan central plats i Vingåkers kommun med trygga vuxna är kommunens badhus
med en målgrupp från spädbarn till pensionär. Kultur- och fritid sätter stort värde i att
kommunens barn lär sig simma vid ung ålder, vilket ökar säkerheten och
självständigheten. Det är betydande för kommunens medborgare att badhuset har
generösa öppettider och hög tillgänglighet.
En stor målgrupp i Vingåker är barn – och unga som lever i område med stora
socioekonomiska utmaningar. Vid Sävstaområdet bor det 452 unga i åldern 7- 25 år.
Av dem är endast 30% aktiva på fritiden, varav bara 15% av dem är kvinnor.
Det finns tydliga kopplingar mellan hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och
skolresultat. Olika forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och
meningsfull fritid gör skillnad, och att utanförskap leder till stora samhälleliga
förluster i slutändan. För individen innebär en misslyckad skolgång högre risk för att
hamna i arbetslöshet, få ohälsa och andra sociala problem. Genom att aktivt arbeta för
en meningsfull fritid med förbyggande insatser stärker vi kommunens invånares
psykiska- och fysiska hälsa vilket har positiv påverkan på folkhälsan.
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Under sommarloven har kommunen haft riktade insatser till de specifika områden där
behovet av aktivitet och trygga vuxna har ansetts som störst. Genom god
sammanhållning mellan fritidsledare och besökare och troligtvis på grund av ett
långsiktigt mål och ett tydligt förhållningssätt grundad i barnkonventionen minskade
skadegörelsen med 45% under sommaren 2021 i jämförelse med tidigare år.
Fritidsgårdsverksamheten kan alltså även ha en viktig roll som brottsförebyggande.
Stöd vid läxläsning erbjuds av kommunen 1 gång i veckan. Läxhjälpen kan på olika
sätt och i olika utsträckning bidra till elevernas kunskapsutveckling. Därutöver kan
läxhjälpen, för vissa elever, bidra till såväl ökade ämneskunskaper som ett ökat
självförtroende och motivation. Läxhjälpen kan således under rätt förutsättningar bidra
till elevernas kunskapsutveckling och att nå grundläggande behörighet. Den öppna
fritidsverksamheten, vilket är den plats dit barn och unga söker sig är en naturlig plats
för läxhjälp.
Förslag:
Med 1,2 mnkr till Kultur- och fritidsnämnden skulle de två tjänsterna inom badhuset
och fritidsgården kunna återanställas och kvalitén på verksamheten avsevärt förbättras.

Verksamhet: 3. Vingåkers kommuns föreningsliv
Förändring: Ökade omkostnader
Ett aktivt föreningsliv är nyckeln till en aktiv fritid. Den svenska demokratin har rötter
i föreningslivet. Föreningar levandegör vår vardag och bidrar därmed till vår välfärd.
Det är Vingåkers kommuns föreningar som till stor del är det som bidrar till en
levande landsbygd och att våra invånare får ta del av evenemang och aktiviteter som
erbjuder rörelse och förströelse. I en kommun som Vingåker där föreningarna till stor
del själva äger, driver och ansvarar för sina anläggningar är behovet av ekonomiskt
stöd än viktigare.
Som en följd av Coronapandemin varslar Föreningar om ett oerhört ansträngt
ekonomiskt läge och om risken att behöva lägga ner verksamheten.
En ideell förening får in pengar till föreningskassan genom att arrangera evenemang
och matcher, genomföra sammankomster, via medlemsintäkter och till viss del
kommunala och statliga bidrag. Under 2020/2021 minskade sammankomsterna med
11% och ungdomsföreningarna har tappat 35% av sina medlemmar de senaste två
åren. Ytterst få evenemang gick att genomföra och de flesta matcher ställdes in.
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Samtidigt ökar kostnaden för drift och hyror. 2014 uppgick kommunens driftbidrag till
40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader.
För innevarande år 2022, täcker driftsbidragen 26%.
Förslag
Om inte driftbidraget höjs kommer våra föreningar succesivt utarmas och i värsta fall
behöva lägga ner sin verksamhet. Utan föreningslivet skulle vårt samhälle med tiden
dö ut. 600 000 kronor extra driftbidrag till Kultur- och fritidsnämndens ram skulle i
dag täcka 49% av föreningarnas driftkostnader.

Verksamhet: 4. Säfstaholms slott
Förändring: Få besökare
Vingåkers kommun har ett nyrenoverat slott mitt i byn. Slottet i sig bjuder in till
kreativa möten och uppmuntrar till ett kulturellt utbyte. I dag nyttjar flera föreningar
återkommande slottet, kulturskolan är en naturlig samarbetspartner och våra
skolprogram bokas av kommunens pedagoger.
För att hålla intäktsbudget behöver Säfstaholmsslott ha 26 besökare som varje dag i
260 dagar (5 dagar i snitt) betalar ordinarie entréavgift. På ett år innebär det 6760
besökare, vilket inte är orimligt ett år då verksamheten fungerar enligt planering.
Under sommaren 2021 låg besöksantalet på 22 per dag.
Som en del till att försöka utöka besöksantalet med framför allt besökare från
Vingåkersbygden lanserar förvaltningen ett Slottskort som ger fri entré under året
2022. Genom Slottskortet blir entrén och tillgången till slottet kostnadsfri, medan
kostnader för aktiviteterna kommer bekostas av besökarna.
Förvaltningens erfarenhet är också att slottets restaurang var ett betydande inslag och
påverkade besöksantalet positivt under sommaren 2021.
De tre medarbetarna på slottet har flera olika arbetsuppgifter och sammantaget är det
totalt 200% av 300% som arbetar med enkom slottrelaterade arbetsuppgifter.

Förslag

Vingaker.se

6 (8)
Om vi bara ser till antalet besökare som nyttjar slottet genom delaktighet i föreningar
och andra arrangemang är Säfstaholms slott på god väg att nå målsättningen som året
runt verksamhet med aktiviteter för en bred målgrupp, samt att Slottet klassas som
”Vingåkersbornas vardagsrum”.
Men för att nå våra budgeterade intäkter har vi en bit kvar och med tanke på
världsläget är det svårt att sia om det är år 2022, 2023, 2024 eller 2025 som
Säfstaholms slott kommer att nå sin fulla potential.
Innan förvaltningen kan ta fram en ordentlig konsekvensbeskrivning av slottets
verksamhet behöver åtminstone 1 år gå utan yttre påverkan på planering.
Förvaltningen vill medvetengöra politiken om den ekonomiska situationen för slottet,
men ämnar inte äska några medel inför 2023.

Investeringar /drift
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ser behov av ett nytt kassa- och
bokningssystem då det vi använder i dag är föråldrat och inte kompatibelt med
varandra. För 2022 fick Kultur- och fritidsnämnden medel för ett nytt Kassabokningssystem. Ett nytt system optimerar och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt
Kassa- och bokningssystem medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.

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

Sammanställning av drift ovan

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
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2023
Verksamhet

Behov tkr

2024
Åtgärder/
Besparing

1. Bibliotek

600 tkr

Digidel-lots
tjänst
avslutas

2. Fritidsgård/badhus

1200 tkr

Lägre
kvalitet, på
sikt
folkhälsa,
kriminalitet
mm

3. Föreningsbidrag

600 tkr

Föreningars
omkostnader/
risk att
föreningar
läggs ned

4. Säfstaholms slott

Slottskort/
ökat antal
besökare/ få

5. Kassa/bokningssystem 100 tkr

Minskad
effektivitet

Netto

2 500 tkr

Totalt

2 500 tkr

Elin Pettersson
Kultur- och fritidsnämnden

2025

Behov tkr Åtgärder/ Behov Åtgärder/
tkr
besparing
besparing
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SBN 2022/44

Samhällsbyggnadsnämndens Budgetunderlag 20232025
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom bifogad förändringsbeskrivning och
överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar utökad ram
för samhällsbyggnadsnämnden från 2023 med 800 tkr för samhällsplanering.
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar utökad ram
för samhällsbyggnadsnämnden från 2023 med 700 tkr för digitalisering och
tillgänglighet.

Sammanfattning av ärendet.
Ökad efterfrågan på tomter, bostäder och kommunala verksamhetslokaler gör att
nämnden behöver prioritera hårt i framtagandet av detaljplaner och inte kan möta
efterfrågan. En utökad ram om 800 tkr skulle innebära att förvaltningen skulle få
framdrift i arbetet med både översiktsplanen och efterfrågade detaljplaner.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och underhåll av IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt
verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och
kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. Hög belastning på
nämndens tjänstepersoner gör att tillgängligheten, rättssäkerheten samt krav att
uppdatera primärkartan inte har upprätthållits. Utökad ram om 700 tkr behövs för att
kunna åstadkomma effektiviseringar på sikt och kunna hålla systemen uppdaterade
och funktionella.
Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-03-28
Bilaga Förändringsbeskrivning
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

J usterandes sign

Utdrags bestyrkande

!~
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Tid och plats

Tisdagen den 26 april 2022 kl. 16.00-18.00 i Lindberga nostalgimuseum, Österåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Davidsson (C) ordf.
Roger Larsson (M) vice ordf.
Pierre Andersson (S)
Tor-LeifThuresson (S)
Inger Lindfors (S)
Tommy Bengtsson (M)
Per-Erik Eriksson (SD)

Göran Axelsson (C)
Kjell Stemberg (S)
Håkan Persson (S)
Leif Eriksson (KD)

Övriga deltagare

Pontus Lindström, bygg- och miljöchef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Josefin Frank, sekreterare
Lovisa Borg, samhällsplanerare

Paragrafer
Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande

21-32
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Datum för anstagsuppsättande

2022-05-05

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

~t

Utdragsbestyrkandc
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-26
Handläggare

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

•

SBN 2022/xxx

Samhällsbyggnadsnämndens Budgetunderlag 2023-2025
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ställa sig bakom bifogad förändringsbeskrivning och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår vidare att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå att
2. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2023
med 800 tkr för samhällsplanering.
3. Kommunfullmäktige beslutar utökad ram för samhällsbyggnadsnämnden från 2023
med 700 tkr för digitalisering och tillgänglighet.
Sammanfattning av ärendet
Ökad efterfrågan på tomter, bostäder och kommunala verksamhetslokaler gör att
nämnden behöver prioritera hårt i framtagandet av detaljplaner och inte kan möta
efterfrågan. En utökad ram om 800 tkr skulle innebära att förvaltningen skulle få
framdrift i arbetet med både översiktsplanen och efterfrågade detaljplaner.
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på
nämndens arbetssätt och underhåll av IT-stöd. Nämnden har investerat i ett nytt
verksamhetssystem och utvecklingen av e-tjänster, men dessa kräver underhåll och
kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. Hög belastning på
nämndens tjänstepersoner gör att tillgängligheten, rättssäkerheten samt krav att
uppdatera primärkartan inte har upprätthållits. Utökad ram om 700 tkr behövs för att
kunna åstadkomma effektiviseringar på sikt och kunna hålla systemen uppdaterade
och funktionella.
Personalsatsning behövs för att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och
säkra tillräckligt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling
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effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva effekter för en
ekonomi i balans över tid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviserar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere. De senaste årens besparingar har fått negativa
konsekvenser för nämndens intäkter. Åtgärder bör därför göras väl genomtänkt och
med det långsiktiga perspektivet i fokus.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att uppnå dem lagstiftade krav som
verksamheten är ålagda och samtidigt vara en attraktiv kommun för medborgare och
näringsliv. På sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare höjda taxor om inte
ramfinansieringen ökar.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förändringsbeskrivning SBN 2023-2025
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

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

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

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

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.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

vingaker.se
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

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?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.

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

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

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 6925
1. Verksamhet/område: Samhällsplanering
Beskrivning av förändringen
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 inom samhällsplanering i förhållande till
jämförbara kommuner. Idag hanterar en samhällsplanerare arbetet med både detaljplaner och översiktsplan.
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 i skatteintäkter och statsbidrag.
Nämnden och Förvaltningen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att verksamheten bättre ska kunna
möta förväntningarna från olika håll. Det har inte räckt hela vägen och nämndens bedömning är att även ökade
resurser i form av personal och kompetens måste tillföras.
Förslag på åtgärder
Nämnd och Förvaltningen prioriterar efter bästa förmåga utifrån de resurser som tilldelas. En
resursförstärkning behövs dock för att kunna möta behoven av arbetet med översiktsplan, detaljplaner samt
kommunstyrelsens beslut om översyn och åtgärder för ökat byggande där nya detaljplaner/utredningar behöver
utredas och revideras.
2. Verksamhet/område: Digitalisering, systemförvaltning och tillgänglighet
Beskrivning av förändringen:
Nya lagkrav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ställer högre krav på nämndens arbetssätt och IT-stöd.
Nämnden har investerat i ett nytt verksamhetssystem och utveckling av e-tjänster, men dessa kräver underhåll
och kompetensutveckling innan effektiviseringarna slår igenom. De senaste årens besparingar har också gjort
att kartsystemet Geosecma inte kunnat underhållas, vilket har fått så stora negativa konsekvenser att
konsultinsatser behövts för att uppdatera systemet. Ett aktuellt kartsystem är en nödvändighet för att nämnden
ska klara sitt uppdrag inom samtliga verksamhetsområden. Kommunen har även ansvaret att uppdatera
Geodata till Lantmäteriet två gånger per år. Då uppdraget inte kunnat skötas tillfredställande har intäkter gått
förlorade och en konsult har anlitats för att åtgärda bristerna. Konsultresurser för dessa arbeten saknas dock i
nämndens ram.
Bristande digital information och e-tjänster på kommunens webbplats gör att nämndens tjänstemän har många
inkommande frågor att hantera. Framför allt inom bygg och samhällsplanering har en acceptabel tillgänglighet

inte kunnat upprätthållas. Detta skapar irritation hos medborgare och näringsidkare. Otillräckligheten har även
inneburit att rättssäkerheten inte varit tillfredsställande.

Förslag på åtgärder
Resurser behöver tillsättas för att bygga upp och underhålla nämndens verksamhetssystem samt hantera
inkommande ärenden. Ökad digitalisering och tillgänglighet kan uppnå framtida effektiviseringar i stället för att
riskera stora kostnader på lång sikt. 700 tkr per år skulle täcka minimibehovet och en ambitionsnivå i enlighet
med gällande lagkrav. Fortsatt satsning på digitalisering och tillgänglighet kommer underlätta ärendeprocessen
över tid och ge ökade intäkter då fler ärenden kan hanteras.
3. Verksamhet/område: Kompetensförsörjning
Beskrivning av förändringen
Förvaltningens specialistfunktioner har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett
höga introduktionskostnader och för lågt antal fakturerade timmar per årsarbetskraft. Kommunen har varit en
bra ”plantskola” för nyexaminerade som snabbt gått vidare till andra uppdrag.
Förslag på åtgärder
För att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare genomförs en personalsatsning där erfarna
inspektörer lockas att stanna kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad samverkan med andra kommuner kan
även enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten minska. Satsningen beräknas ge positiva
effekter för en ekonomi i balans.

Sammanställning av drift ovan:
2023
Verksamhet

2024

Behov
tkr
800

Åtgärder/
Besparing

2. Digitalisering,
systemförvaltning &
Tillgänglighet
3. Kompetensförsörjning

700

Ökade resurser för
systemadministration
och tillgänglighet
Ökade intäkter

Totalt

1500

1.Samhällsplanering

Netto

0

Behov tkr
Ramhöjning
från 2022
Ramhöjning
från 2023

2025
Åtgärder/
besparing

Behov tkr
Ramhöjning
från 2022
Ramhöjning
från 2023

Åtgärder/
besparing
2025 bör
satsningen ge
effekt

Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 320 tkr
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

1
2
3

Datum: 2022-03-26
Namn: Susanne Jaktlund, Samhällsbyggnadschef
Nämnd/Förvaltning/Område: Samhällsbyggnadsnämnden

Planerad
resursåtgång
2025 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

vingaker.se

Vingåkers
kommun

Social nämnden
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

61 (69)

SN 2022/116

Sn § 46

Budget 2023-2025 - äskanden från Socialnämnden
Socialnämndens beslut
1.
2.

Socialnämnden beslutar att äska 3 mkr för borttagande av delade turer.
Socialnämnden beslutar att äska 1,5 mkr för utökade personalkostnader i den
dagliga verksamheten och att i övrigt överlämna förvaltningens äskanden till
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt Socialnämndens behov för den kommande 3 års
perioden utifrån förändringar i demografi, lagstiftning, beteendeförändringar och
behovsutveckling. Förvaltningen överlämnar till den politiska nivån att prioritera vilka
av invånarnas behov som ej ska tillgodoses.
Förvaltningen menar att det för 2023 krävs ett tillskott på 37 517 tkr, för 2024 46 687
tkr och för 2025 48 477 tkr.
Under varje verksamhetsområde presenteras behoven med de absolut mest nödvändiga
först.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut lyder:
1. Socialnämnden beslutar att överlämna äskandena till Kommunfullmäktige.
Ordförande gör ett ändringsyrkande enligt nedan:
1. Socialnämnden beslutar att äska 3 mkr för borttagande av delade turer.
2. Socialnämnden beslutar att äska 1,5 mkr för utökade personalkostnader i den dagliga
verksamheten och att i övrigt överlämna förvaltningens äskanden till
Kommunfullmäktige.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, förslag till beslut ställs mot
ändringsyrkandet.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt ändringsyrkandet.

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-05 samt tillhörande bilagor
Förändringsbeskrivning vid budgetram 2023 för Socialnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

mD

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

50 (69)

Tid och plats
Tisdagen den 26 april 2022 kl. 13 .15- 16.30 i stora salen på Åbrogården, Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-), vice ordförande, §§ 39-48
Maria Szabo (M), §§ 49-54
Inger Lindfors (S) ,§§ 39-47
Caroline Blom berg (C), §§ 48-54
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal(-)
Louise Karlsson (SD)

Caroline Blomberg (C) ,§§ 39-47
Tor-LeifThuresson (S), §§ 39-47
Marie-Louise Pedersen, (KD)
Maria Szabo (M), §§ 39-48
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare
Camilla Karlsson, projektledare, §§ 39-43
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare

Paragrafer

39-54

Datum för justering

2022-04-26

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Marika Björkdal
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

51 (69)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

2022-04-26

Datum för anslagsuppsättande

2022-04-28

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-20

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

vingaker.se

Vingåkers
kommun
1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-05
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Budget 2023-2025 äskanden från socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att överlämna äskandena till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt socialnämndens behov för den kommande 3
års perioden utifrån förändringar i demografi, lagstiftning, beteendeförändringar
och behovsutveckling. Förvaltningen överlämnar till den politiska nivån att
prioritera vilka av invånarnas behov som ej ska tillgodoses.
Förvaltningen menar att det för 2023 krävs ett tillskott på 37 517 tkr, för 2024
46 687 tkr och för 2025 48 477 tkr.
Under varje verksamhetsområde presenteras behoven med de absolut mest
nödvändiga först.
Ärendets beredning

Sammanställningen bygger kommunens befolkningsprognos, kännedom om
pågående eller slutförda lagstiftningsprocesser, nuvarande ekonomiska situation
och långvariga diskussioner om kompetensförsörjning och kvalité i
verksamheterna. Den är diskuterad med fackliga företrädare och samtliga chefer
har haft möjlighet att delta i processen. Till en stor del har behoven även lyfts
fram i tidigare års budgetprocesser och i den nu aktuella ansökan till
kommundelegationen. I Äskandena är löneökningar och prisökningar inlagda år 2
och 3.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund

Socialnämnden har under ett antal år haft mycket stora budgetunderskott. Då det
saknas koppling mellan socialnämndens budget och utvecklingen av invånarnas
behov kommer underskotten framåt att öka mycket kraftigt beroende av
demografin och ändrad lagstiftning. Så här långt har den demografiska
utvecklingens effekter motverkats av pandemin och förbättrad folkhälsa. Den
genomsnittliga boendetiden på särskilt boende hade 2021 sjunkit från 2,5 år till 2
år. Antalet orosanmälningar för barn var rekordhögt, 600 st, liksom antalet
placeringar av barn och unga, 49 st. Flyktingmottagandet var för 3:e året i rad på
rekordlåg nivå. Kostnaderna för försörjningsstöd har sänkts kraftigt från början
2020. Antalet brukare i funktionshinderomsorgen med beslut om personlig
assistans och daglig verksamhet fortsätter att öka. Genomförda besparingar och
effektiviseringar har negativt påverkat kvalitén i verksamheten och personalens
arbetsvillkor, inte minst schemaläggningen.
Förvaltningens ståndpunkt

Samtliga av nämndens verksamheter är under mycket starkt tryck med ökande
behov, otillräcklig finansiering, nya höjda krav i lagstiftning och allt svårare att
rekrytera personal. Utan rejäla tillskott de kommande åren riskerar verksamheten
fritt fall för såväl ekonomi, kvalitet som arbetsmiljö.
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser trots det goda resultatet 2021 mycket svår ut. Det
krävs enbart för äldreomsorgen en utökning på cirka 7 miljoner kr/år i fasta priser
den kommande 10 års perioden för att nuvarande servicenivå ska upprätthållas.
Risken är dessutom stor för att pandemin kommer att leda till ny
kostnadsdrivande lagstiftning. De aviserade statsbidragen till äldreomsorgen är 2
miljarder lägre 2022 än 2021, innebär cirka 2 miljoner för Vingåker, och 2023
försvinner ytterligare 4,5 miljoner för Vingåkers äldreomsorg i statsbidrag.

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förändringsbeskrivning enligt Ekonomikontorets mall

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

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

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

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

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

.

vingaker.se
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
bekämpa fattigdom

+

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

+

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
arbeta för invånarnas hälsa och välbefinnande

vingaker.se
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Socialnämnden har nått sitt etappmål för hållbar
energi"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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Under året har en stor satsning på
bemanningsekonomi och heltidsresan gjorts.

"[Klicka och skriv]"

Ojämlikheten i samhället utgör till stor del basen för
de behov som socialnämnden ansvarar för att
tillgodose.

vingaker.se
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Allt fler möten som sker digitalt minskar resandet
men ökar energiåtgången för digitala tjänster.

"[Klicka och skriv]"

Verksamheten har under delar av året haft problem
med möss. De tidigare problemen med vägglöss och
skabb har inte visat sig under 2021.

vingaker.se

9 (10)

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se

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?

10 (10
)

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

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

Nämnd: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 230 785
1. Verksamhet/område: Nämnd och gemensam förvaltning
Beskrivning av förändringen:
A. Socialnämndens verksamhet är tydligt underfinansierad. Trots budgetöverskridande bedrivs
verksamheten till lägre kostnad än vad som nationellt förväntas. Genomförda besparingar bidrar till
schemaläggning som upplevs som oattraktiva, ökad omsättning på chefer och över tid betydande
svårigheter att bibehålla dagens kvalité och än större svårigheter att möta förväntningar och krav på
utveckling och förbättring. Socialnämnden behöver kompenseras för sitt inbyggda underskott då
möjligheterna till besparingar är uttömda och behoven framåt ökar snabbt. Kvarstående underskott
behöver därför kompenseras genom ramtillskott.

B. Socialnämnden har de senaste åren tvingats vidta en rad dåliga sparåtgärder. Vi ser resultatet bland
annat i en ökad omsättning på personal i flera yrkesgrupper, inte minst chefer, vilket även drabbar all
underställd personal i form av känsla av ökad otrygghet, otydlighet och tillbakagång i
utvecklingsarbete. Utöver den fastighetsjuridiska kompetens som äskas om i punkt D krävs annat stöd,
handledning och ett minskat antal underställda per chef

C. Anhörigstödet är under 2021 och 2022 till 50 % finansierat av projektet för landsbygdsutveckling. När
projektfinansieringen upphör 2023 behöver budgetmedel återföras.

D. Lokalsituationen på Åbrogården är katastrofal. Väntrum är under all kritik och är ytterst otrygga för
besökare med tanke på de återkommande vålds- och hotsituationer som förekommer, det saknas helt
samtals/besöksrum med tillräcklig ljudisolering och dessutom behöver integrationsenheten lokaler då
deras nuvarande är uppsagda från den 1:a maj 2022. Socialnämnden ser positivt på de ökade
samverkansvinster som kan erhållas om även integrationsenheten och centrala elevhälsan inryms på
Åbrogården tillsammans med individ- och familjeomsorgen, polisen och Viadidakt.

E. Socialnämnden får ett allt större ansvar för bostadspolitik, bostadsförsörjning och har ett ökat
lokalbehov på sikt på grund av den demografiska utvecklingen. Sedan några år sköter förvaltningen
själv förhandlingar och andra kontakter med hyresgästföreningen, det är flera ärenden där nämnden
driver hyresärenden i Tingsrätten, nämnden saknar fortfarande beställarkompetens gentemot våra

dominanta motparter i hyresärenden - de kommunala bolagen. Linjecheferna upplever att olika
fastighetsfrågor tar onödigt mycket energi och tid från att leda den dagliga verksamheten.

F. En del i kommunens bostadsförsörjningsprogram är att skapa bostäder för personer som är
utestängda från den reguljära bostadsmarknaden. Socialnämnden har gjort detta i samverkan med
Vingåkershem utan budgettillskott. Det är rimligt att anta att det även framåt i tiden kommer att finnas
perioder då inte de tre lägenheterna samtliga är uthyrda.
Förslag på åtgärder
A. Budgetförstärkning på 6 597 tkr
B. Budgetförstärkning med 1500 tkr
C. Budgetförstärkning på 350 tkr
D. Kompensation för ökad hyreskostnad på Åbrogården 2024 750 tkr.
E. En tjänst behövs med byggnadsteknisk och juridisk kompetens. Årskostnad 756 tkr.
F. Budgetförstärkning för tomgångshyror. 50 tkr.

2. Verksamhet/område: Individ- och familjeomsorg
Beskrivning av förändringen
A. Åren med stort allmänt flyktingmottagande och stort mottagande av ensamkommande barn innebar
en kraftig utökning av arbetsuppgifterna både i barn- och familjegruppen och för handläggning av
ekonomiskt bistånd. Med den ökning av barnskyddsärenden som skett är antalet ärenden lika stort
idag som det var när mottagandet av ensamkommande var som störst. De två tjänster som så här långt
finansierats med statsbidragen för ensamkommande kan därför inte tas bort. På liknande sätt
finansieras två tjänster i ekonomigruppen av flyktingschablonen. En minskning av antalet tjänster
riskerar att bryta den positiva utvecklingen för ekonomiskt bistånd.

B. Under 2021 provades en helt ny insatsform, Kontaktgruppsverksamhet. I stället för individuella
kontaktfamiljer för barn erbjöds de att delta i gruppaktivitet med syfte att ge stimulans och förbättra
barnets situation. Verksamheten har varit mycket lyckad och efterfrågad. Under 2022 har en utökning
skett men budget saknas.

C. Förstärkning av öppenvården är nödvändig för att påsikt dämpa behovet av mer ingripande åtgärder
som institutionsvård av barn och missbrukare, det finns också ett behov av att utveckla stödet vid våld

i nära relationer. Enligt förslag i nya Socialtjänstlagen (2020:47) föreslås det att kommunen skall
erbjuda tidigt förebyggande insatser, insatser utan behovsprövning. Något som SKR har förespråkat
länge. Ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 2023-01-01. Dessa insatser erbjuds inom kommunens
öppenvård, varför det krävs resurser för att kunna möta behovet.

D. Även med den tidigare låga inflationen ökade kostnaderna för köpt verksamhet årligen. I
socialnämnden är det främst individ- och familjeomsorgen som köper tjänster i form av
institutionsvård, handledning, med mera. Ingen kompensation fås i budget för detta men möjlighet
saknas att omfördela ytterligare. Med en något ökad inflation bedöms kostnaderna vid oförändrade
volymer öka med minst 500 tkr.

E. Kraven på utformning och innehåll för skyddade boenden har kraftigt skärpts. Innebär att tidigare
lösningar med ideella kvinnohus etc. inte längre är gångbara utan att vi hänvisas till vinstdrivande
företag med ett helt annat kostnadsläge. För en årsplacering av en kvinna med två barn är
kostnadsökningen cirka 1,5 miljoner kr.

F. En lagändring har medfört att möjligheten till hemutrustningslån för nyanlända upphört. Innebär
ökade kostnader ekonomiskt för bistånd. Med ett mottagande på 10 personer per år beräknas
merkostnaden till cirka 75 000 kr/år.

G. En långvarig kraftig ökning av barnskyddsärenden accelererade 2021 med ett rekordstort antal
placeringar och ett underskott på 3,8 miljoner kr. Om nuvarande bemanning kan behållas och satsning
dessutom sker på öppna insatser är ambitionen att klara behoven inom nuvarande budget

H. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att sjunka. Samtidigt minskar andelen hushåll vars
försörjningsstöd finansieras via flyktingmottagandet (3,5 år) och en del av de hushållen övergår till det
kommunalt finansierade försörjningsstödet.

Förslag på åtgärder
A. Budgetförstärkning med 2 652 tkr.
B. Budgetanslag med 400 tkr
C. Förstärkning med en tjänst riktad mot familjer 2023 650 tkr samt en tjänst riktad mot missbruk 2024
650 tkr.

D. Årlig budgetförstärkning på 500 tkr.
E. Budgeten för placeringar av vuxna som avser såväl skyddat boende som missbruksbehandling behöver
förstärkas med 1000 tkr.
F. Årlig budgetförstärkning 75 tkr
G. Satsningarna enligt punkt A,B,C och E
H. Om bemanningen kan behållas genom att punkten A beviljas kan budgeten för försörjningsstöd
sänkas med 1000 tkr.

3. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg
Beskrivning av förändringen
A. Antalet personer som beviljats daglig verksamhet har ökat från 31 personer 2007 till 51 personer 2021
utan att personalresurserna ökat. Ytterligare flera beslut har tillkommit i början av 2022.
Socialnämnden markerade redan förra året att gränsen var nådd. Trots det fortsätter tillströmningen på
nya deltagare och leder till att personalbudgeten överskrids. Behovet för 2023 är en utökning med 2,5
tjänst. Då klaras även fortsatt transporter till och från daglig verksamhet med egen personal istället för
att bevilja färdtjänst. Färdtjänst bedöms bli avsevärt dyrare för kommunen i längden. Behövs också en
utökning av budget för habiliteringsersättning genom att antalet deltagare ökar.
B. En brukare med personlig assistans enligt LSS har fått beslut om 222 timmar mer assistans i månaden.

C. Den statliga assistansersättningen och därmed även kommunens kostnad för de första 20 timmarna
höjs årligen. Uppskattad höjning 2023 är 2 % vilket 6 kr och 40 öre per timme eller 6656 kr per år per
brukare för våra 22 brukare.
D.
E. Kommunens gruppbostad inom socialpsykiatrin har på några år fått en totalt annan situation där
huvudparten av de boende tillhör gruppen med så kallad samsjuklighet dvs både psykiatrisk sjukdom
och beroendediagnos. Om samsjuklighetsutredningens förslag genomförs kommer kommunen att få
ett ännu tydligare ansvar för bostadsfrågan för gruppen. Om kommunen framgent ska klara att hantera

denna växande grupp i egen regi istället för att köpa institutionsplatser till mångdubbel kostnad krävs
ett specialiserat boende med kompetens för det uppdraget.
Förslag på åtgärder
A. Att ej bevilja daglig verksamhet eller att ej verkställa beslut och domar och istället ta sanktionsavgifter.
Det vill säga valet står mellan att genomföra verksamhet och finansiera den eller att betala
motsvarande belopp till staten i böter utan att invånarna får någon insats. Budgetbehov 1 500 tkr.
B. Budgettillskott behövs på 851 tkr.
C. Budgettillskott på totalt 146 tkr för 22 brukare
D. Budget för en gruppbostad inriktad mot samsjuklighet 6000 tkr

4. Verksamhet/område: Äldreomsorg
Beskrivning av förändringen
Åtgärder krävs för att minska efterfrågan på vård- och omsorg. Det sker genom insatser för att förbättra hälsa
och trygghet. Här finns delar i det Vinovastödda projektet men även i annan teknikutveckling, stärkt
anhörigstöd, i aktiva pensionärsföreningar, i förebyggande och rehabiliterande insatser, i lämpliga bostäder, för
äldre med mera. Ett annat sätt att minska efterfrågan är att kraftigt höja avgifterna men den vägen är till stora
delar stängd genom maxtaxan.
För att klara bemanningen krävs långsiktiga satsningar på en kvalitativ vuxenutbildning, en god organisation
med handledare, kontinuerlig fortbildning, olika former av språkstöd med mera.
Det finns inga signaler om att lagstiftaren på ett markant sätt kommer att sänka kraven på äldreomsorgen vare
sig kvalitetsmässigt eller administrativt.

A. Statsbidraget för 4597 tkr upphör 2023. Eventuellt kommer det att övergå till det generella
statsbidraget. Socialnämnden har använt medlen för personalbemanning på särskilt boende.
Förutsättningar saknas för att återigen minska bemanningen när statsbidraget försvinner som riktat
statsbidrag.

B. En förutsättning för att klara äldreomsorgen under de kommande 10 åren är att minska behovet av
såväl hemtjänst som särskilt boende då så är möjligt. Rehabilitering, användande av olika former av
tekniska hjälpmedel samt anpassade bostäder är då nyckelförutsättningar för att detta ska lyckas. För
dessa områden ansvarar arbetsterapeuter. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen ser
stora möjligheter, såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska i att dela på en tjänst som arbetsterapeut för

att utveckla arbetet med bostadsanpassningar, tekniska hjälpmedel och rehabilitering samt samspelet
däremellan.

C. Antalet äldre över 85 kommer att öka med 50 % de kommande 10 åren. Den kommunala hälsa- och
sjukvården kommer sannolikt att öka ännu mer då utvecklingen mot en nära vård slår igenom. Den
utvecklingen är helt nödvändig för att inte regionernas sjukvård helt ska haverera. Utvecklingen med
50 % ökning av äldreomsorg leder dels till en ekonomisk utmaning men framför allt till en utmaning
att bemanna organisationen. För att möjliggöra de kraftiga personalförstärkningar som behövs på sikt
är det nödvändigt att resurser avsätts för rekrytering, grundutbildning, språkförbättring och
kompetensutveckling. Det krävs också att planering påbörjas för de lokalbehov som tydligt uppstår
inom några år.

D. Pandemin är inte slut och den har medfört ett ökat fokus på smittsamma sjukdomar och på att
förhindra dessa. En del i detta är ett ökat användande av olika typer av skyddsmaterial, dels för att
skydda brukare från smitta och dels för att skydda personal. Kostnadsläget på dessa produkter är också
fortsatt betydligt högre än före pandemin. Förvaltningen uppskattar den att årliga kostnaden ökat med
1000 tkr.
E. En allt större del av brukarna i äldreomsorgen är drabbade av demenssjukdomar. För att kunna
utnyttja de totala resurserna så effektivt som möjligt är det strategiskt viktigt att alla personal har en
god kompetens för att arbeta med denna målgrupp. En sådan omställning till att rusta hela
äldreomsorgen till en fullgod demensvård innebär en stor men nödvändig satsning.

F. Hälsobefrämjande fysisk träning på säbo kan minska oro, förbättra sömnen och snabbt leda till
förbättrat blodtryck, stabilare blodsocker och minskad fallrisk. Gymmet på Ekgården kan utnyttjas
betydligt mer än i dag om resurser tillsätts. Två träningsvärdar kan ansvara för att alla boende på säbo
regelbundet får fysisk träning.

Förslag på åtgärder
A. Budgetförstärkning på 4 597 tkr.
B. Budgetförstärkning på 306 tkr för socialnämndens del i tjänsten.
C. Tjänst för språktest och kompetensbedömning 714 tkr. Mentorskap, handledare och språkinspiratörer
1000 tkr. Utökad introduktion och internutbildning 1465 tkr. Volymökning i hemtjänsten 1000 tkr
årligen. Öppnande av en avdelning på särskilt boende 2024 7000 tkr.
D. Budgetförstärkning på 1000 tkr

E. Omställning till demenskompetens i hela säbo. Utbildningskostnader på 2 568 tkr/år under tre år.
F. Budget för två träningsvärdar 940 tkr.

5. Verksamhet/område: Integration
Beskrivning av förändringen
A. I den av kommunfullmäktige beslutade planen för integration och flyktingmottagande ska
flyktingmottagande och integration finansieras av staten. I planen finns en tjänst inriktad mot
asylsökande och en tjänst för nyanlända. Tack vare ett stort antal projekt finansierade av medel från
länsstyrelsen består integrationsenheten idag av 4 medarbetare och i perioder har 3 av de 4 varit
finansierade av projektmedel. Genom att mottagandet de senaste åren varit mycket lågt har utgifterna
varit betydligt högre än intäkterna. Förutom flyktingmottagande och insatser för asylsökande har
integrationsenheten de senaste åren arbetat med föräldrautbildningar på 6 språk och
kompetenshöjande insatser för individer med försörjningsstöd. Statsministern har aviserat att införa
”aktiveringsplikt” för de som uppbär försörjningsstöd. Dvs att kommunerna blir skyldiga att erbjuda
aktivering och den enskilde blir skyldig att delta. Idag är det Integrationsenheten som bedriver något
som påminner om detta i vår kommun. Om flyktingmottagandet fortsätter att vara på den nuvarande
låga nivån måste planen för mottagande och integration skrivas om och ambitionerna kraftigt sänkas. I
nuläget kommer viss verksamhet kunna bedrivas i tillfälliga projekt. Socialnämnden ser det som
angeläget att verksamheterna motsvarande aktiveringsplikt och föräldrastöd kan fortsätta liksom visst
stöd till asylsökande så länge Migrationsverkets förläggning finns kvar i kommunen. För detta bedöms
två tjänster behöva finansieras via budget. Schablonersättningarna täcker kostnader för Sfi och visst
stöd till barnens skolgång och i bästa fall även kostnader för försörjningsstöd de första åren.

Förslag på åtgärder
A. Budgetfinansiering av två tjänster 1 500 tkr.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2023
Behov tkr

1.

10003

Åtgärder/
Besparing

2024
Behov
tkr
10066

Åtgärder/
besparing

2025
Behov tkr
10129

Åtgärder/
besparing

2.

5277

1000

3.

8497

8794

9090

4.
5.
Totalt

13590
1500
38867

21666
1530
48544

22986
1560
50841

Netto

37867

1000

1500

6488

7076

1500

47044

2000

2000

48841

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 510
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.

1
2
3
4

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Upphandling av
verksamhetssystem
Vårdsängar
Taligenkänning
Återställande av
säboavdelning

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)
4622

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2025 (tkr)

0

0

100
200
0

100
200
200

100
200

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

Vingåkers
kommun

Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp (extrainsatt)

Dag och plats:

Onsdagen den 20 april 2022

Arbetsgivaren:

Dag Wallströmer, Socialchef
Jenny Nilsson, HR-strateg och sekreterare
Magnus Lublin, områdeschef ÄO/FHO

Arbetstagaren:

Cecilia Kickmaier, Sveriges arbetsterapeuter
Maria Olsson Ferm, Kommunal

Dagordning
Detta är ett extrainsatt samverkansmöte för att samverka förslag till äskanden
i budgetprocessen.

1. Förslag till äskanden i budgetprocessen:
Socialförvaltningen har sammanställt socialnämndens behov för
den kommande 3 års perioden utifrån förändringar i demografi,
lagstiftning, beteendeförändringar och behovsutveckling och
författat ett tjänsteutlåtande för detta.
Förvaltningen menar att det för 2023 krävs ett tillskott på 37 517
tkr, för 2024 46 687 tkr och för 2025 48 477 tkr.
Under varje verksamhetsområde presenteras behoven med de
absolut mest nödvändiga först.
-

Förslag till äskanden tar i första hand upp att få täckning för de
kostnader man redan idag har under nämnden och förvaltningen
som är underfinansierade och man har specificerat samtliga behov
från A-F och gjort en prioriteringsordning för dem.
Samverkansgruppen har inget att invända mot
prioriteringsordningen i dessa förslag som ligger gemensamt under
socialförvaltningen.

~Em Vingåkers
-~~ kommun
-

Förvaltningen har i budgetförslaget gjort likadant med varje enskilt
område inom socialförvaltningen med förslag på åtgärder samt
uppskattad kostnad och prioriteringsordning på dessa åtgärder
(bilaga finns).
Samverkansgruppen har generellt inget att invända mot de övriga
förslagen på prioriteringar inom de olika områdena.
Sveriges arbetsterapeuter och Kommunal önskar att punkt E och F
inom området Äldreomsorg prioriteras högre och även gäller för
dem som fortfarande bor hemma och inte enbart för de boende på
Säbo. Detta kan på sikt minska behoven av andra insatser.
Kommunal vill trycka på att när det gäller att se över användandet
av de befintliga lokalerna önskas från Kommunals håll att
demensavdelning förläggs på bottenvåning. Innebär att
nybyggnation behöver ske av boendeavdelningar istället för av
kontor. Avdelningar på övervåning som idag används som kontor
kan då användas till det även i framtiden. Förbundet vill också att
det tillsätts medel för en högre grundbemanning för att ha en
dräglig arbetsmiljö. En för låg grundbemanning, menar facket,
bidrar också till sämre scheman med bland annat flera delade
turer.

1. Samverkan avslutas

Justeras för Kommunal

Justeras för Sveriges arbetsterapeuter

__________________________
Maria Olsson Ferm

_______________________________
Cecilia Kickmaier

Justeras för arbetsgivaren

Vid protokollet

__________________________
Dag Wallströmer, socialchef

_______________________________
Jenny Nilsson, HR-strateg

1

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

105
(111)

Ks § 96

KS 2022/189

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2023-2025
Kommunstyrelsens beslut
I . Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogad förändringsbeskrivning.
2. Kommunstyrelsen beslutar omprioritering inom styrelsens investeringsram så att
500 tkr kan användas för framtagande av ny webb.
3. 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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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-04-25

92
(111)

Tid och plats
Måndagen den 25 april 2022, kl. 13 .15- 16:30 i sammanträdesrum Stora Salen, Åbrogården i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S) I :a vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Marie Frössevi (C) §§85- 95
Robert Davidsson (C) §§ 96- 100
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Per-Erik Eriksson (SO)

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Davidsson (C) §§ 85- 95
Roger Larsson (M)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§ 92- 95
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§ 92- 93, § 95
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg § 88
Maria Pestrea, nämnd- och kommunikationschef § 89
Martin Ahlqvist, konsult Kantar Public § 89
Lars Ingebrigtsen, VD Vingåker Kraft AB § 87
Elin Höghielm, ekonomichef§ 90
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg § 91
Nellie Jonasson, nämndsekreterare

Paragrafer

Protokollet är justerat:

85 - 100

2022-04-26

Sekreterare

vr:vli.. ¼,;,
- ..._,;\,,A/,
.....Lu-t~
.......
Q". ~ ~: -.·:..• -~.. ........ .... .......... .. .. ......... .. ... . .

Ordförande

NeltZ:~ ~

Justerande

A
J;;Ådtt.~ . . ...... ..... .... ....
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

93
(111)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2022-04-25

Datum för anslagsuppsättande

2022-04-28

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

.tM.u

, It
.h-r\/M.J.l{W\-/
. ........ .. ......... .\f'i :·......... q.~~.-i:-~~- ......... ........ . . . ...... . .. .

Nellie Jonasson

Utdragsbcstyrkande

vingaker.se

Vingåkers
kommun
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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

vingaker.se
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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

vingaker.se
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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.

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.

vingaker.se
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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]"

+

vingaker.se
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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]"

vingaker.se
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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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?

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.

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

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

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:
Beskrivning av förändringen:

Mark och exploatering

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

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
1.
2.
3.
Totalt
Netto

2023
Behov tkr

Åtgärder/
Besparing

2024
Behov
tkr

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

Planerad
resursåtgång
2025 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

vingaker.se

Vingåkers
kommun
1 (3)

Protokoll
Central samverkansgrupp
Tid: 2022-05-19 kl. 14.30
Plats: Hjälmaren eller via Teams
Närvarande:
Från Arbetsgivaren:

Mattias Gustafsson
Åsa Glimring
Elin Höghielm

Fackliga företrädare:
För Lärarförbundet
För Lärarförbundet
För Lärarnas Riksförbund
För Kommunal
För Kommunal
För Sveriges Arbetsterapeuter
För Vision

Karolina Tham
Carina Windh
Göran Steen
Anne-Louise Longueville
Maria Olsson-Ferm
Annikka Jakobsson
Laura Bende

Åhörare:
Chefstrainee

Ida Kindblom

Informations ärenden:

1. Ekonomi
Tertialrapport för jan-april och årsprognos 2022 visar en total budgetavvikelse för
nämnderna vid årets slut på -9,9 mkr. Finansens prognos är en positiv
budgetavvikelse på 12,9 mkr. Prognosen för kommunens resultat vid årets slut
innebär i nuläget ett positivt resultat på +4,7 mkr.
Budget för 2023 kommer pensionskostnaderna öka med +15 mkr pga höjning
av avgiften för tjänstepension samt även höjning av PO-pålägget.
Skatteprognosen innebär i nuläget 18,9 mkr mer intäkter. Beslutade äskanden från
nämnderna uppgår till 17 ,9 mkr.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 01 51-19 1 00
E-post ommun@._v,n~
Bankgiro 624-8371

Vingaker.se

2 (3)
Yrkande:
Lärarförbundet yrkar att ramarna i budgeten för BoU ökar med minst 5 % då
SKR i sin prognos bedömer att prisindex kommunal verksamhet kommer att vara
minst 5 %. Mindre än 5 % kommer då att innebära neddragningar och
arbetsbelastningen för våra medlemmar kommer att öka med risk för
uppsägningar, sjukskrivningar och ett sämre resultat som följd.
Lärarförbundet yrkar på att kallelse och handlingar skickas ut 14 dagar innan
mötet. Kallelse kommer ofta ut i tid men underlag för påseende kommer ofta vid
sittande bord.
Övriga fackförbund instämmer med Lärarförbundets yrkanden, dvs ett yrkande
om uppräkning av samtliga nämndens ramar med 5%.

2. Arbetsmiljö, sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i% av arbetstid jan- mars 2022.
BoU

12,5%

KLF

4,19%

KOS

5,92%

soc

14,572%

Kommun

12,24%

3. Verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 11 april att avsätta 5 mkr till en extra utbetalning
till anställda under år 2021. Utbetalningen ska ske vid ordinarie löneutbetalning i
juni-22. Heltidsanställd som varit anställde hela 2021 utgår en ersättning på 3500
kronor. Ersättning minskas i proportion med anställdes sysselsättningsgrad.
Timanställda ersätts med 1,97 per arbetad timme under 2021. Ersättningen utgår
till alla som är anställda 22-04-30 med visa undantag gällande tjänstledigheter,
studier mm.
Information finns på Rankan gällande engångsbeloppet.

4. Lokalförsötjningsstrategi och lokalutredning
Kommunledningen har arbetat fram en strategi för lokalförsörjning för att få
helhetssyn och 1 augusti tillsätts en Lokalsamordnare på ny tjänst.
En separat utredning pågår för att se över om lokalerna på Abrogården kan
nyttjas bättre.
Syfte är att få ner lokalkostnader, skapa framförhållning och utnyttja lokalerna
bättre.

W1

Vingaker.se

3 (3)

6. Övrigt, fackets frågor
Lärarförbundet:

Grändens parkering är fortfarande för liten.
Lärarförbundet får råd att kontakta Lina Ljungqvist
på Samhälls byggnads förvaltningen

Annika Jakobsson som representerar Sveriges Arbetsterapeuter slutar i Vingåkers
kommun inom kort och ersättare blir Cecilia Kickmaier.

För Vision
Laura Bende

För arbetsgivaren
Mattias Gustafsson
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Trendbaserad framskrivning av inflyttare
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DEL 4

BAKGRUND OCH ANTAGANDEN

BILD 4-5 INLEDNING

BILD 24

BAKGRUND OCH ANTAGANDEN

BILD 6-7 SAMMANFATTNING

BILD 25

FOLKMÄNGDENS ÅLDERSSTRUKTUR

BILD 26

ANTAL MÄN OCH KVINNOR

BILD 27

KVINNORS FRUKTSAMHET I OLIKA ÅLDRAR

DEL 2

FOLKMÄNGDENS UTVECKLING

BILD 9 FOLKMÄNGDENS UTVECKLING

BILD 28

FRUKTSAMHETENS UTVECKLING ÖVER TID

BILD 10 FOLKMÄNGDENS UTVECKLINGSTAKT

BILD 29

IN- OCH UTFLYTTNING

BILD 11 FÖRSÖRJNINGSBÖRDA

BILD 30

FLYTTARNA OCH ÅLDERSSTRUKTUREN

BILD 12 FÖDDA, DÖDA OCH FÖDELSEÖVERSKOTT

BILD 31

INVÅNARNAS BENÄGENHET ATT FLYTTA

BILD 13 IN- OCH UTFLYTTNING SAMT FLYTTNETTO

BILD 32

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA

BILD 14 FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT

BILD 33

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA

DEL 3

DEMOGRAFISKA EFFEKTER

BILD 16 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING EFT.
ÅLDER
BILD 17 FÖRÄNDRING I ÅLDERSSTRUKTUREN
BILD 18 GENOMSNITTSÅLDER

DEL 5

METOD

BILD 35-36

METODBESKRIVNING

TABELLBILAGA
BILD 38-41

FOLKMÄNGD EFTER ÅLDERSKLASS

BILD 19 UTVECKLING AV ANTALET BARN
BILD 20 UTVECKLING AV ANTALET UNGDOMAR

BILD 21 UTVECKLING AV ANTALET VUXNA
BILD 22 UTVECKLING AV ANTALET ÄLDRE
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INLEDNING

Enligt SCB:s befolkningsregister

I många av landets kommuner

Idag syns de stora förändringarna

uppgick Sveriges folkmängd till

observerades en ökad dödlighet, främst

istället i inrikes flyttmönster. I vissa fall

10 452 326 personer den 31 december

bland äldre, under 2020. Pandemins

som en direkt konsekvens av

2021. Det motsvarar en ökning på

andra år är den tillbaka på pre-

pandemin, t.ex. möjligheten - eller

pandemiska nivåer och för flera

nödvändigheten - att kunna utföra sitt

000 fler än år 2020. Ökningen består till

kommuner till och med ovanligt låg då

arbete hemifrån på distans. I andra fall

drygt två tredjedelar av utrikes flyttnetto

så många dog under 2020. Hur

kan det röra sig om trender som

samt till knappt en tredjedel av

dödligheten kommer att fortsätta

förstärks av pandemin. I många

födelseöverskott.

utvecklas är dock osäkert och kommer

kommuner har bostadspriserna ökat

sannolikt att variera mellan olika

kraftigt, vilket dels gör att rörligheten på

kommuner.

bostadsmarknaden ökar, dels att

73 000 personer under året, dryga

21

Pandemin har skapat en osäkerhet
kring framtida befolkningsutveckling,
kanske främst på kort sikt. Under 2020
påverkades framförallt dödligheten,
Hitta mer statistik om dödlighet i
Sveriges kommuner på
https://studios.statisticon.se/dodlighet

men även flyttströmmarna. Under 2021
är det de sistnämnda som fortsätter att

påverkas.

Såväl utrikes som inrikes flyttströmmar

inflyttarnas sammansättning förändras.

har förändrats under pandemiåren.

Huruvida dessa förändringar kommer

Under normala år driver utrikes

att bestå är avhängigt om pandemin

inflyttning en stor del av befolknings-

föranlett mer permanenta ändringar i

ökningen i Sverige, men denna

förutsättningar för distansarbete och

minskade under 2020. Under 2021

flyttmönster.

syns dock en återhämtning.

statisticon
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INLEDNING (forts.)

För att förstå - och kunna använda -

I en enkel formel kan vi uttrycka detta

I modellen är endast en sak säker; alla

utfallet av en befolkningsprognos är det

för hela folkmängden år 2022 med:

som överlever från ett år till nästa blir

viktigt att känna till hur den görs och
vilka faktorer som tas i beaktan.

ett år äldre. De övriga komponenterna
B(2022) = B(2021) + F(2022) - D(2022)

(födda, döda, in- och utflyttade) är

+ I(2022) - U(2022)

osäkra och skattas via statistiska

Den prognosmodell som används

metoder. Störst antalsmässig osäkerhet

bygger på en så kallad kohort-

Här är B(2022) folkmängden vid årets

finns som regel bland flyttningarna i

komponentmetod. Enkelt förklarat

slut år 2022 och B(2021) folkmängden

åldersgruppen 18-24 år. För dessa

innebär metoden att vi för varje år

år 2021.

åldrar är det generellt sett svårast att

under prognosperioden ökar

göra bra förutsägelser.

kommuninvånarnas ålder med ett år i

F(t) är antalet födda, D(t) är antalet

taget, lägger till antalet födda och

avlidna, I(t) antalet inflyttade och U(t) är

inflyttade och drar bort antalet avlidna

antalet utflyttade.

och utflyttade. Detta görs för både män
och kvinnor uppdelat på samtliga åldrar
mellan 0-100 år.

statisticon
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SAMMANFATTNING

Det föddes 90 barn under 2021,

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt

2 färre än 2020. Antalet personer som

-13 personer per år och födelsenettot

Under 2021 minskade folkmängden i

avled var 127 vilket är 13 fler än året

-39 personer per år. Totalt ger detta en

Vingåkers kommun med 81 personer,

innan. Sammantaget ger detta ett

förändring med -52 personer per år.

från 9 144 till 9 063 invånare. Orsaken

födelsenetto (antalet födda minus döda)

till den minskade befolkningen var ett

under året på -37 personer.

Befolkningsutveckling 2021

Statistiken avseende 2021 är officiell

flyttnetto på -46 personer och ett

folkmängd enligt SCB. På grund av

födelsenetto på -37 personer.

justeringar som myndigheten gör

Antalet inflyttade beräknas bli i
genomsnitt 574 personer per år medan

Befolkningens förväntade

antalet utflyttade skattas till

utveckling 2022-2036

587 personer. Detta ger ett årligt

överensstämmer inte alltid summan av

Under året flyttade 583 personer till

flyttnetto på -13 personer för varje år

angivna förändringar exakt med den

Vingåker, vilket var färre än 2020.

Under prognosperioden 2021-2036

totala förändringen i folkmängd.

Antalet personer som flyttade från

kommer folkmängden i Vingåkers

Kontakta SCB för vidare information.

kommunen ökade med 11 personer

kommun att minska med 787 invånare,

Antalet barn som föds förväntas vara

jämfört med året innan, från 618 till 629.

från 9 063 till 8 276 personer.

78 per år i genomsnitt under

under prognosperioden.

Flyttnettot (antalet inflyttade minus

prognosperioden medan antalet avlidna

utflyttade) under 2021 var således

skattas till 117 personer. Detta medför

-46 personer.

en befolkningsförändring
med -39 personer per år.
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SAMMANFATTNING (forts.)

I tabellen sammanfattas
befolkningens utveckling över tid

Folkmängd och förändringskomponenter i Vingåkers kommun

avseende folkmängd och förändrings-

Komponenter

1980

1990

2000

2021

2022

2036

komponenter.

Födda

116

164

80

90

79

76

Döda

133

136

100

127

113

120

-17

28

-20

-37

-34

-44

Uppgifterna för 2022 och framåt är

Födelseöverskott

prognostiserade värden.

Inflyttade

585

560

422

583

599

560

Utflyttade

534

474

551

629

629

557

Flyttnetto

51

86

-129

-46

-30

3

Folkökning

34

114

-149

-83

-64

-42

Folkmängd

9 750

9 937

9 186

9 063

8 999

8 276

statisticon
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FOLKMÄNGDENS
UTVECKLING

ANTAL INVÅNARE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

12 000

Historisk utveckling av folkmängden
10 000

1980-2021 samt prognostiserad
folkmängd 2022-2036

8 000

åldersgrupper: 0-19 år, 20-64 år samt
65 och äldre. Uppdelningen ligger till

Antal

Folkmängden kan delas upp i tre
6 000

grund för beräkningen av
försörjningsbördan i kommunen. Trots

4 000

att uppdelningen är grov ger den en
god överblicksbild som gör det lätt att
följa utvecklingen över tiden.

2 000

I diagrammet till höger visas

utvecklingen av dessa åldersgrupper
från 1980 till 2036.

0
1980

2000

2010

2020

2030

År
--0- Total

statisticon

1990

folkmängd

--0- 0-19

år
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20-64 år

--0-- 65

år eller äldre
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FOLKMÄNGDENS

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

UTVECKLINGSTAKT
2,0%

r,

Historisk utveckling av den årliga

~

1,5%

~

procentuella förändringen av

prognostiserad utveckling 2022-2036.

folkmängden med riket. Den årliga

Procent

kommunens procentuella förändring av

Ch
0,0%

~

~ ~S--61

0,5%

Jämförelse med riket.
I diagrammet till höger kan man jämföra

~

1,0%

folkmängden 1980-2021 samt

111

-0,5%

'"~

~

Negativa tal innebär att folkmängden
minskar under året. Förändringen under

t.ex. år 2022 beräknas som
Folkmängd(2022) dividerat med
Folkmängd(2021)

:~%(i

U-

n
CP

-1,5%

~

~
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~
~

r,
I I I I I I I I

;a-

tJ

l9

~

I

l l

I I I

l

I
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~
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'

-2,0%

~
1990

2000

2010

2020

2030

År

minus 1.
- 0 - Vingåkers
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f Q.J

-1,0%

-2,5%
1980

)-)

r,

förändringstakten visar med hur många
procent kommunen växer under ett år.

)

n

n::f~ ~ ~
~

, ..... i
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FÖRSÖRJNINGSBÖRDA
1,20

Kvoten mellan antalet invånare i icke
yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år

1,00

eller äldre) och antalet i yrkesverksam

ålder (20-64). Jämförelse med riket.

mått som visar på relationen mellan
antalet personer som behöver bli
försörjda och antalet personer som kan
bidra till deras försörjning. Uttrycket
beskriver hur många personer en
person i yrkesverksam ålder måste
försörja förutom sig själv. Försörjnings-

0,80
Antal

Försörjningsbörda är ett demografiskt

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

0,60

0,40

0,20

0,00
1980

1990

2000

bördan kan delas upp i två delar, en del

från barn och ungdomar (0-19 år) och
en del från äldre (65+).

2010

2020

2030

År
--0- Vingåkers

kommun

--0- Riket

Försörjningsbörda i Vingåker från barn och ungdomar (0-19 år)
---0-- Försörjningsbörda

statisticon
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i Vingåker från äldre (65 år eller äldre)
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FÖDDA, DÖDA OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

200

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

Historisk utveckling av antalet födda
150

och döda 1980-2021 samt
prognostiserat antal 2022-2036

100

födelseöverskott eller naturlig
befolkningsökning. Antalet födda har

Antal

Antalet födda minus döda kallas för
50

sedan 2011 varierat mellan 69 och
114. År 2021 föddes 90 barn och under

0

prognosperioden förväntas i genomsnitt
78 barn att födas per år. Antalet avlidna
har sedan 2011 varierat mellan 79 och

- 50

127. År 2021 avled 127 personer och

under prognosperioden förväntas i
genomsnitt 117 personer att avlida per

- 100
1980

1990

2000

2010

2030

År

år.

Födelseöverskott - antal födda minus antal döda

statisticon

2020
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--0- Antal

födda

--0- Antal

döda
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IN- OCH UTFLYTTADE
SAMT FLYTTNETTO

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036
1 000

Historisk utveckling av antalet in- och
utflyttade 1980-2021 samt

800

prognostiserat antal 2022-2036
600

minus utflyttade. Antalet inflyttade har
sedan 2011 varierat mellan 553 och

Antal

Flyttnettot beräknas som inflyttade

400

849. År 2021 flyttade 583 personer till
kommunen och under prognosperioden

200

förväntas i genomsnitt 574 personer
flytta in per år. Antalet utflyttade har
sedan 2011 varierat mellan 574 och

0

751. År 2021 flyttade 629 personer från

kommunen och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 587 personer

- 200
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

flytta ut per år.

Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade --0-- Antal inflyttade --0-- Antal utflyttade

statisticon
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FLYTTNETTO OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

200

Folkmängden har ökat med 239

150

personer sedan 2011. Från 2021 fram

100

till prognosperiodens slut 2036

50

Födelseöverskottet har sedan 2011

Antal

förväntas folkmängden att minska med
787 personer.

FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

0

- 50

varierat mellan -46 och 15 personer. År
2021 var överskottet -37 personer och

- 100

under prognosperioden förväntas

- 150

överskottet bli i genomsnitt -39
personer per år.
Flyttnettot har sedan 2011 varierat
mellan -46 och 171. År 2021 var

- 200
- 250
1980

1990

2000

2010

2020

flyttnettot -46 personer och under
prognosperioden förväntas flyttnettot bli

c:::==::J Förändring

i folkmängden under året

i genomsnitt -13 personer per år.

--0- Förändring

i folkmängden beroende på nettoinflyttning

--0- Förändring

beroende på födelseöverskott

statisticon
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BEFOLKNINGENS
SAMMANSÄTTNING

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2021 OCH 2036

160

EFTER ÅLDER

140

~

Antal invånare efter ålder år 2021 och
120

prognos för 2036

100

Förändringskomponenternas
Diagrammet visar hur befolkningen är

fördelad efter ålder i kommunen år
2021 och år 2036.
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Antal

utveckling påverkar åldersstrukturen.
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60
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40

t

Åldrandet medför till exempel att de
som var 60 år 2021 är 70 år 2036. Att

R

20

~

antalet 60-åringar år 2021 skiljer sig
från antalet 70-åringar år 2036 beror på
att personer har flyttat till eller från
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kommunen samt att vissa har avlidit.
År 2021
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FÖRÄNDRING I

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN 2021
OCH 2036 I VINGÅKERS KOMMUN

ÅLDERSSTRUKTUREN
60

Skillnad i antalet invånare i olika åldrar
mellan år 2021 och 2036.

40

I diagrammet visas hur antalet personer

20

prognosperioden på grund av åldrande,
flyttningar, födslar och avlidna. Detta

Antal

i olika åldrar förändras under

0

t

mäts genom att räkna ut skillnaden
mellan de två åldersfördelningarna i

- 20

J
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rh r
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l
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~

diagrammet ovan. Ett positivt värde för
en viss ålder innebär att antalet
invånare i den åldern ökar under

- 40

prognosperioden. Ett negativt värde

innebär på motsvarande sätt att antalet
förväntas minska.
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□ Skillnad

statisticon
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GENOMSNITTSÅLDER
49

Historisk utveckling av

GENOMSNITTSÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

genomsnittsåldern 1980-2021 samt
47

prognostiserad snittålder 2022-2036.

Jämförelse med riket.
45

genomsnittsåldern i Sverige att öka från
42 år till 43 år. Skälen till detta är bland
annat att mortaliteten bland de äldre
minskar samt att stora årskullar

Medelålder

Under perioden 2021 till 2036 förväntas

43

41

kommer upp i äldre åldrar. I kommunen
förväntas genomsnittsåldern att öka
från 45 år till 47 år under

39

prognosperioden. Genomsnittsåldern i

kommunen är 3 år högre än i riket år
2021. Vid prognosperiodens slut är

37
1980

1990

2000

2010

2030

År

snittåldern 4 år högre.
--0- Vingåkers

statisticon

2020

kommun
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UTVECKLING AV
ANTALET BARN

1 000

Historisk utveckling av antalet barn i

900

åldrarna 0-12 år 1980-2021 samt

800

ANTAL BARN I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

prognostiserat antal 2022-2036.
700

Utvecklingen av antalet barn i åldern
som föds framöver. Eftersom denna
åldersgrupp även är relativt mer
flyttbenägen än de äldre barnen, vilka
har börjat skolan, så har även in- och
utflyttning en viss inverkan på
utvecklingen. För de äldre barngrupperna, 6-9 år och 10-12 år beror

eventuella förändringar i antalet främst
på åldrandet och att olika årskullar är

600
Antal

0-5 år beror främst på hur många barn

500
400
300
200
100
0
1980
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År

olika stora.
--0- 0-5
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UTVECKLING AV
ANTALET UNGDOMAR

ANTAL UNGDOMAR I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036
600

Historisk utveckling av antalet
ungdomar i åldrarna 13-18 år

500

1980-2021 samt prognostiserat antal
2022-2036.

16-18 år har sedan 2000-talets mitt

Antal

Antalet i åldrarna 13-15 och sedan

400

300

minskat i de flesta av landets
kommuner. Detta i takt med att

200

de stora barnkullar som föddes kring
1990 har lämnat dessa åldrar bakom
sig. I många kommuner kan dock en

100

uppgång av antalet invånare i dessa

åldrar förväntas den kommande
perioden.

0
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--0-- 13-15

statisticon
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UTVECKLING AV
ANTALET VUXNA

3 000

ANTAL VUXNA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036

Historisk utveckling av antalet vuxna i
2 500

åldrarna 19-64 år 1980-2021 samt
prognostiserat antal 2022-2036.

2 000

kommuner ökat under de senaste åren
då generationen född kring 1990

Antal

Åldersgruppen 19-24 år har i många
1 500

passerat dessa åldrar. Åldersgruppen
25-44 år har minskat då den stora

1 000

60-talistgenerationen nu befinner sig i
åldersgruppen 45-64 år. Dock ökar den
nu igen då 90-talisterna istället träder in

500

här. Samtidigt motverkas detta av att

40-talisterna nu är äldre än 65 år och
därmed trätt in i nästa åldersgrupp.

0
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År
--0- 19-24

statisticon

2000

år
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UTVECKLING AV
ANTALET ÄLDRE

ANTAL ÄLDRE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036
2 000

Historisk utveckling av antalet äldre i

1 800

åldrarna 65 år och uppåt 1980-2021

1 600

samt prognostiserat antal 2022-2036.

1 400

Under en längre tid framöver kommer
öka. Orsaken är dels att den stora
40-talist generationen uppnått

1 200
Antal

antalet äldre i landets kommuner att

1 000
800

pensionsåldern fullt ut, dels att
medellivslängden ökar och att de äldre

600

lever längre än tidigare. Den närmaste

400

framtiden medför främst en ökning i
åldersgruppen 80 år eller äldre där

40-taliserna snart börjar träda in.

200
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--0-- 65-79
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BAKGRUND

De följande sidorna innehåller
uppgifter som beskriver situationen i
Vingåkers kommun under år 2021
och några av de antaganden som

ligger till grund för prognosen. Syftet
är att ge en demografisk nulägesbild
som komplement till redovisningen av
prognosresultaten.

statisticon

I prognosen har vi använt oss av

För att göra prognosen använder vi oss

Utöver pandemins effekter, pågår två

registerdata över folkmängden efter

även av antal levande födda barn,

större demografiska förändringar som

ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer

avlidna, inflyttade och utflyttade som

påverkar befolkningsutvecklingen. För

från folkbokföringen och är hämtade

registrerats under året. Med hjälp av

det första befinner sig allt fler i den

från SCB. Befolkningen vi använder är

denna information skattar vi

stora 40-talistgenerationen i en ålder

den som är skriven i kommunen per

fruktsamhet, mortalitet,

över 80 år. Detta innebär att en stor

den sista december varje år. Denna

inflyttarfördelningar och utflyttarrisker

grupp kommer upp i de åldrar där

folkmängd behöver inte stämma med

efter ålder och kön. Skattningarna

behovet av stöd och service ökar. För

den befolkning som faktiskt bor eller

ligger sedan till grund för beräkningen

det andra befinner sig den stora

vistas i kommunen. Hur stor skillnad det

av den framtida utvecklingen av antalet

barnkullen som föddes kring 1990 i

är mellan den folkmängd som verkligen

födda, döda, inflyttade och utflyttade.

förvärvsaktiv och barnafödande ålder.

bor i kommunen och den som är

Denna grupp flyttar från städer med

registrerad och om detta är ett problem

universitet och högskolor, en del

varierar från kommun till kommun och

tillbaka till sin hemkommun. För bland

över åldrarna. För de yngre

annat arbets- och bostadsmarknaden,

åldersgrupperna är diskrepansen

utbildningssystemet och

större. Många ungdomar studerar och

omflyttningarna har detta stora

arbetar på annan ort men är fortfarande

konsekvenser vilket i sin tur ger effekter

skrivna i föräldrahemmet.

för den kommunala verksamheten.
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FOLKMÄNGDENS
ÅLDERSSTRUKTUR

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2021

18
16

Antal personer i varje ålder per 1000

~

invånare år 2021. Jämförelse med riket.

J~

I diagrammet visas befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Den
anger hur stor andel varje åldersgrupp
utgör av hela folkmängden, uttryckt i
promille. Som exempel kan nämnas att
åldern 69 år är den enskilt största

Antal per 1000 invånare
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åldersgruppen i kommunen och utgör
17 promille av hela folkmängden år
2021. I de delar som kommunens
åldersstruktur avviker från rikets så

innebär detta att kommunen har relativt
fler eller färre invånare i den åldern än
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vad som finns i riket.

Vingåkers kommun
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ANTAL MÄN OCH KVINNOR

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2021
90

Antalet män och kvinnor i olika åldrar
under år 2021

80

Antalet män och kvinnor i samma ålder

70
60

åldrarna 70 år eller äldre där kvinnorna
oftast är fler. Det finns kommuner som

åldrarna 20-25 år betydligt fler än
antalet män. Och i Pajala kommun finns
det fler män än kvinnor i nästan
samtliga åldrar.
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Antal

I Uppsala kommun är antalet kvinnor i
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har ofta ett starkt samband förutom för

har andra skevheter i könsfördelningen.
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KVINNORS FRUKTSAMHET I
OLIKA ÅLDRAR

0,18

Antalet födda barn per kvinna efter

FRUKTSAMHET EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

0,16

moderns ålder. Genomsnitt 2019-2021.
0,14

Antalet barn som föds beror dels på
antalet kvinnor i fertil ålder, dels på
kvinnors benägenhet att bli föräldrar.
Benägenheten att föda barn beräknas
som antal födda barn efter moderns
ålder dividerat med antalet kvinnor i en
viss ålder.Diagrammet visar att

Antal barn per kvinna

Jämförelse med riket.
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Ålder

antalet kvinnor i fertil ålder beräknas

statisticon
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lf5

åriga kvinnor i Vingåkers kommun,

hur många barn som förväntas födas.
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fruktsamheten är som högst hos 28-

hjälp av fruktsamheten per ålder och
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Vingåker
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FRUKTSAMHETENS
UTVECKLING ÖVER TID

SUMMERAD FRUKTSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2036
3,00

Utveckling av den summerade
fruktsamheten 1980-2021 samt

2,50

prognostiserad fruktsamhet 2022-2036.
2,00

För att få en total bild av fruktsamheten
samhet vilket är summan av

TFR

kan man beräkna summerad frukt1,50

fruktsamheten i olika åldrar (dvs
summan av värdena på staplarna i

1,00

diagrammet ovan). Måttet summerad
fruktsamhet visar på hur många barn
en kvinna skulle föda om hon under sin

0,50

livstid föder barn såsom kvinnor idag

gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda
drygt 1,9 barn under sin livstid.

0,00
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--0-- Vingåker
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IN- OCH UTFLYTTNING

ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

35

Antalet inflyttade och utflyttade
invånare efter ålder. Genomsnitt för

30

perioden 2019-2021.

25

Hur många som flyttar till respektive
från kommunen i olika åldrar visas i
många flyttar in som ut ur kommunen i
en viss åldersgrupp så betyder detta

20

i

Antal

diagrammet till vänster. Även om lika

15

inte att kommunens förutsättningar är
oförändrade. Det kan finnas en stor

10

h
(

8:

skillnad på in- och utflyttarna avseende
socioekonomiska faktorer såsom

h
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utbildning, inkomst eller arbets-

marknadsstatus. Det är därför viktigt att
göra kompletterande analyser av
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flyttströmmarna för att få en så
heltäckande bild som möjligt.
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Inflyttare
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FLYTTARNA OCH
ÅLDERSSTRUKTUREN

FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
10

Skillnad i antalet in- och utflyttade
invånare i olika åldrar. Genomsnitt för

5

perioden 2019-2021.
Diagrammet visar effekten av in- och
Staplarna visar flyttnettot, dvs. vilka
åldersgrupper som ökar respektive
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utflyttningen på åldersstrukturen.
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minskar på grund av flyttningar. Nettot
har beräknats som skillnaden mellan
antalet inflyttade och utflyttade i

- 10

diagrammet ovan. Ett negativt värde
betyder att fler flyttar från kommunen

än till kommunen i den åldern. För att få
en mer representativ bild av

- 15
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flyttningarna har ett genomsnitt för de
tre senaste åren beräknats.
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INVÅNARNAS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,30

Andelen invånare i olika åldrar som
flyttar från kommunen. Genomsnitt för
0,25

riket.
Flyttbenägenheten visar på
sannolikheten att en person i en viss
ålder flyttar från kommunen. I
kommunen har 21-åringarna den
högsta flyttbenägenheten med 0,31.

Andel av befolkningen

perioden 2019-2021. Jämförelse med

0,20
~

0,15

~\
0,10

~

~

Detta innebär att 31 procent av alla 21åringar under ett givet år flyttar från

0,05

~

kommunen.
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KVINNORS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,30

Andelen kvinnor i olika åldrar som
flyttar från kommunen. Genomsnitt för
0,25

riket.
På riksnivå är yngre kvinnor betydligt
mer flyttbenägna än männen. De söker
sig tidigare än män till orter som
erbjuder studie-och arbetsmöjligheter.
Vid 30-års ålder blir de dock mindre

Andel av befolkningen

perioden 2019-2021. Jämförelse med

L.
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flyttbenägna än männen. I vissa
kommuner flyttar mer än hälften av de

~

0,05
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unga kvinnorna i vissa åldrar.

I Vingåkers kommun har de 21-åriga
kvinnorna den största
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flyttbenägenheten med 0,3.
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MÄNS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,30

Andelen män i olika åldrar som flyttar
från kommunen. Genomsnitt för

0,25

perioden 2019-2021. Jämförelse med

På riksnivå har både män och kvinnor
en mycket hög flyttbenägenhet mellan
20 och 30 år. Men till skillnad mot
kvinnorna, som har en tydlig topp
mellan 20 och 25 år, så är männens

Andel av befolkningen

riket.
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flyttbenägenhet mer jämn. Män äldre än
30 år har även en något högre

0,05
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k--fl

flyttbenägenhet än kvinnor i samma

ålder. Bland männen i Vingåkers
kommun är 21-åringarna mest
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flyttbenägna med 0,32.
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METODBESKRIVNING

Osäkerheten i prognosen ökar i
proportion med prognosperiodens
längd. Generellt är osäkerheten störst

Befolkningen i prognosen skrivs fram ett

åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid

inflyttarna kommer att utvecklas i

år i taget med befolkningen år 2021 som

fruktsamhetstalen i riket. Under

framtiden. Vilka som flyttar till kommunen

utgångspunkt. Vid tolkning av prognosen

prognosperioden antas fruktsamheten

i termer av kön och ålder beräknas utifrån

skall has i åtanke att Skatteverkets

förändras i enlighet med SCB:s

inflyttarfördelning för ett antal historiska

register endast omfattar i kommunen

prognostiserade ökning för riket.

år*.

Dödsriskerna för varje ålder och per kön

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett

skattas på riksdata som kvoten mellan

genomsnitt av utflyttningsbenägenhet ett

antalet döda i en viss ålder och

antal historiska år*. Utflyttnings-

medelbefolkningen i samma ålder.

benägenheten i varje ålder multipliceras

Därefter sker en justering av mortaliteten

med folkmängden i motsvarande ålder

så att den sammanfaller med kommunens

vilket ger antalet utflyttare efter ålder och

totala nivå. Data från flera historiska år*

kön.

folkbokförda personer. De som bor i
kommunen men inte är folkbokförda där,
t.ex. asylsökande, finns således inte med

för de åldersgrupper som inte är födda

i prognosen. Antalet födda och döda

när prognosen görs. Betydande

beräknas för varje prognos år genom att

osäkerhet finns även för ålders-

befolkningen i varje åldersklass

grupperna 19-30 år där flytt-

multipliceras med åldersspecifika

benägenheten är stor. Osäkerheten

fruktsamhetstal respektive dödsrisker.

i en befolkningsprognos är
förhållandevis mindre för den
medelålders och äldre befolkningen
vilka brukar vara mindre flyttbenägna.

Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar
beräknas som kvoten mellan antalet
födda barn till mödrar i en viss ålder och
medelfolkmängden kvinnor i samma
ålder.
För att osäkerheten ska bli mindre
används befolkningsuppgifter från flera

används, och dödsriskerna antas minska i
proportion till SCB:s prognos för riket.

*Hur många historiska år, och vilka, som
används för beräkningen varierar mellan

Antalet inflyttare till kommunen under de

risker, fördelningar och kommuner.

kommande åren prognostiseras med

Valen föregås av analyser och syftar till

hjälp av tidsserieanalys för att plocka upp

att få bästa möjliga träffsäkerhet i

förekommande trender. De senaste årens

prognosen.

utveckling används för att avgöra hur

år*. Dessutom görs en utjämning över

statisticon
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METODBESKRIVNING (forts.)

Det observerade antalet flyttningar i

(se diagram på tidigare sidor) kan man

påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på

kommunen innehåller endast en

direkt se hur ålderssammansättningen i

riksnivå så är de yngre åldersgrupperna

begränsad mängd information. Vill man

kommunen ändras på grund av

mycket flyttbenägna och var femte 21-

närmare analysera effekterna av

flyttningarna och det går enkelt att få

åring flyttar över en kommungräns varje

flyttningar måste man även studera

svar på frågor såsom vilka

år (se tidigare diagram). Yngre kvinnor

vilka som flyttar till respektive från

åldersgrupper som ökar respektive

är mer flyttbenägna än yngre män (se

kommunen. Flyttarnas socio-

minskar och med hur mycket på grund

tidigare diagram).

ekonomiska situation och ålder har en

av in- och utflyttningar. Vill man kunna

stor betydelse för utvecklingen av

påverka kommunens demografiska och

kommunens ekonomi, näringsliv och

socioekonomiska sammansättning på

befolkningssammansättning.

kort sikt så måste man göra
förändringar som påverkar in- och

Flyttningar är den demografiska

utflyttningsmönstren.

komponent som har störst och

statisticon

snabbast påverkan på demografins

I många av landets kommuner flyttar de

utveckling över tiden. Det ligger utanför

yngre åldersgrupperna 19-25 år från

ramen för denna befolkningsprognos att

kommunen till arbeten och studier på

närmare studera flyttmönster och

annan ort. I vissa fall kommer de

effekterna av flyttningarna. Men genom

tillbaka och bosätter sig på födelseorten

att studera flyttnettot efter ålder

för att bilda familj och
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

I tabellen visas folkmängden per olika
åldersklasser samt totalt för perioden
2021-2036.

statisticon

Tabell 1: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-5

577

560

549

521

527

515

507

506

506

507

6-9

424

413

410

401

384

382

381

361

365

355

10-12

302

306

297

318

305

307

286

297

281

283

13-15

314

297

302

298

301

294

311

299

301

283

16-18

355

348

315

308

294

297

292

295

289

303

19-24

518

535

537

523

517

501

489

479

470

463

25-44

1 829

1 824

1 821

1 820

1 823

1 825

1 815

1 819

1 824

1 817

45-64

2 338

2 303

2 286

2 249

2 223

2 192

2 170

2 124

2 090

2 061

65-79

1 854

1 829

1 808

1 788

1 737

1 708

1 669

1 671

1 650

1 641

80-100

552

584

609

646

700

733

778

795

820

836

Totalt

9 063

8 999

8 935

8 871

8 810

8 753

8 698

8 646

8 596

8 548
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

I tabellen visas folkmängden per olika
åldersklasser samt totalt för perioden
2021-2036.

statisticon

Tabell 1: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass fortsättning
Ålder / År

2031

2032

2033

2034

2035

2036

0-5

507

506

504

503

500

498

6-9

348

347

346

346

346

346

10-12

272

276

268

263

261

261

13-15

292

279

280

271

274

268

16-18

294

294

279

287

276

277

19-24

462

458

465

459

456

452

25-44

1 817

1 810

1 801

1 789

1 769

1 754

45-64

2 037

2 006

1 982

1 970

1 972

1 959

65-79

1 628

1 611

1 612

1 612

1 604

1 599

80-100

845

868

870

863

859

862

Totalt

8 501

8 454

8 407

8 362

8 318

8 276
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 2: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

I tabellen visas folkmängden per olika, i
vissa fall överlappande, åldersklasser
intressanta för t.ex. det kommunala
utjämningssystemet för perioden 20212036.

statisticon

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1-5

484

478

468

441

446

434

426

424

424

424

6-12

726

720

707

719

689

689

667

658

646

638

6

94

100

94

111

79

97

93

87

86

85

7-15

946

917

916

907

911

886

884

871

861

835

16-18

355

348

315

308

294

297

292

295

289

303

65-79

1 854

1 829

1 808

1 788

1 737

1 708

1 669

1 671

1 650

1 641

80-89

462

493

521

558

614

646

694

701

719

732

90+

90

91

89

88

86

87

85

94

101

104

0

93

82

81

80

81

81

81

81

82

82

1-3

290

271

280

265

256

254

254

254

254

255

4-5

194

207

188

175

191

179

172

170

169

169

7-9

330

314

316

290

305

285

288

274

279

270

10-15

616

604

599

616

606

600

597

597

582

566

65-69

629

586

575

588

586

570

575

593

589

598

70-74

651

638

628

593

571

573

538

529

540

539
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 2: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass fortsättning
Ålder / År

I tabellen visas folkmängden per olika, i
vissa fall överlappande, åldersklasser
intressanta för t.ex. det kommunala
utjämningssystemet för perioden 20212036.

statisticon

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1-5

425

425

424

423

421

419

6-12

620

623

614

609

607

607

6

85

85

85

85

85

85

7-15

827

816

809

795

796

789

16-18

294

294

279

287

276

277

65-79

1 628

1 611

1 612

1 612

1 604

1 599

80-89

737

750

745

727

707

703

90+

108

118

125

136

151

159

0

82

81

80

80

80

79

1-3

255

255

254

253

251

250

4-5

169

169

170

170

169

169

7-9

263

262

261

261

261

261

10-15

563

555

548

534

536

529

65-69

595

600

592

586

571

576

70-74

527

531

547

543

551

549
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Del 1
INLEDNING OCH
SAMMANFATTNING

3

INLEDNING

Enligt SCB:s befolkningsregister

I många av landets kommuner

Idag syns de stora förändringarna

uppgick Sveriges folkmängd till

observerades en ökad dödlighet, främst

istället i inrikes flyttmönster. I vissa fall

10 452 326 personer den 31 december

bland äldre, under 2020. Pandemins

som en direkt konsekvens av

2021. Det motsvarar en ökning på

andra år är den tillbaka på pre-

pandemin, t.ex. möjligheten - eller

pandemiska nivåer och för flera

nödvändigheten - att kunna utföra sitt

000 fler än år 2020. Ökningen består till

kommuner till och med ovanligt låg då

arbete hemifrån på distans. I andra fall

drygt två tredjedelar av utrikes flyttnetto

så många dog under 2020. Hur

kan det röra sig om trender som

samt till knappt en tredjedel av

dödligheten kommer att fortsätta

förstärks av pandemin. I många

födelseöverskott.

utvecklas är dock osäkert och kommer

kommuner har bostadspriserna ökat

sannolikt att variera mellan olika

kraftigt, vilket dels gör att rörligheten på

kommuner.

bostadsmarknaden ökar, dels att

73 000 personer under året, dryga

21

Pandemin har skapat en osäkerhet
kring framtida befolkningsutveckling,
kanske främst på kort sikt. Under 2020
påverkades framförallt dödligheten,
Hitta mer statistik om dödlighet i
Sveriges kommuner på
https://studios.statisticon.se/dodlighet

men även flyttströmmarna. Under 2021
är det de sistnämnda som fortsätter att

påverkas.

Såväl utrikes som inrikes flyttströmmar

inflyttarnas sammansättning förändras.

har förändrats under pandemiåren.

Huruvida dessa förändringar kommer

Under normala år driver utrikes

att bestå är avhängigt om pandemin

inflyttning en stor del av befolknings-

föranlett mer permanenta ändringar i

ökningen i Sverige, men denna

förutsättningar för distansarbete och

minskade under 2020. Under 2021

flyttmönster.

syns dock en återhämtning.

statisticon
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INLEDNING (forts.)

För att förstå - och kunna använda -

I en enkel formel kan vi uttrycka detta

I modellen är endast en sak säker; alla

utfallet av en befolkningsprognos är det

för hela folkmängden år 2022 med:

som överlever från ett år till nästa blir

viktigt att känna till hur den görs och
vilka faktorer som tas i beaktan.

ett år äldre. De övriga komponenterna
B(2022) = B(2021) + F(2022) - D(2022)

(födda, döda, in- och utflyttade) är

+ I(2022) - U(2022)

osäkra och skattas via statistiska

Den prognosmodell som används

metoder. Störst antalsmässig osäkerhet

bygger på en så kallad kohort-

Här är B(2022) folkmängden vid årets

finns som regel bland flyttningarna i

komponentmetod. Enkelt förklarat

slut år 2022 och B(2021) folkmängden

åldersgruppen 18-24 år. För dessa

innebär metoden att vi för varje år

år 2021.

åldrar är det generellt sett svårast att

under prognosperioden ökar

göra bra förutsägelser.

kommuninvånarnas ålder med ett år i

F(t) är antalet födda, D(t) är antalet

taget, lägger till antalet födda och

avlidna, I(t) antalet inflyttade och U(t) är

inflyttade och drar bort antalet avlidna

antalet utflyttade.

och utflyttade. Detta görs för både män
och kvinnor uppdelat på samtliga åldrar
mellan 0-100 år.

statisticon
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SAMMANFATTNING

Det föddes 90 barn under 2021,

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt

2 färre än 2020. Antalet personer som

89 personer per år och födelsenettot

Under 2021 minskade folkmängden i

avled var 127 vilket är 13 fler än året

-31 personer per år. Totalt ger detta en

Vingåkers kommun med 81 personer,

innan. Sammantaget ger detta ett

förändring med 58 personer per år.

från 9 144 till 9 063 invånare. Orsaken

födelsenetto (antalet födda minus döda)

till den minskade befolkningen var ett

under året på -37 personer.

Befolkningsutvecklingen 2021

Statistiken avseende 2021 är officiell

flyttnetto på -46 personer och ett

folkmängd enligt SCB. På grund av

födelsenetto på -37 personer.

justeringar som myndigheten gör

Antalet inflyttade beräknas bli i
genomsnitt 743 personer per år medan

Befolkningens förväntade

antalet utflyttade skattas till

utveckling 2022-2030

654 personer. Detta ger ett årligt

överensstämmer inte alltid summan av

Under året flyttade 583 personer till

flyttnetto på 89 personer för varje år

angivna förändringar exakt med den

Vingåker, vilket var färre än 2020.

Under prognosperioden 2021-2030

totala förändringen i folkmängd.

Antalet personer som flyttade från

kommer folkmängden i Vingåkers

Kontakta SCB för vidare information.

kommunen ökade med 11 personer

kommun att öka med 525 invånare, från

Antalet barn som föds förväntas vara

jämfört med året innan, från 618 till 629.

9 063 till 9 588 personer.

87 per år i genomsnitt under

under prognosperioden.

Flyttnettot (antalet inflyttade minus

prognosperioden medan antalet avlidna

utflyttade) under 2021 var således

skattas till 118 personer. Detta medför

-46 personer.

en befolkningsförändring
med -31 personer per år.

statisticon
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SAMMANFATTNING (forts.)

I tabellen sammanfattas
befolkningens utveckling över tid

Folkmängd och förändringskomponenter i Vingåkers kommun

avseende folkmängd och förändrings-

Komponenter

1980

1990

2000

2021

2022

2030

komponenter.

Födda

116

164

80

90

80

95

Döda

133

136

100

127

113

123

-17

28

-20

-37

-33

-28

Uppgifterna för 2022 och framåt är

Födelseöverskott

prognostiserade värden.

Inflyttade

585

560

422

583

701

733

Utflyttade

534

474

551

629

635

666

Flyttnetto

51

86

-129

-46

66

68

Folkökning

34

114

-149

-83

33

40

Folkmängd

9 750

9 937

9 186

9 063

9 096

9 588

statisticon
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FOLKMÄNGDENS
UTVECKLING

ANTAL INVÅNARE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

12 000

Historisk utveckling av folkmängden
10 000

1980-2021 samt prognostiserad
folkmängd 2022-2030

8 000

åldersgrupper: 0-19 år, 20-64 år samt
65 och äldre. Uppdelningen ligger till

Antal

Folkmängden kan delas upp i tre
6 000

grund för beräkningen av
försörjningsbördan i kommunen. Trots

4 000

att uppdelningen är grov ger den en
god överblicksbild som gör det lätt att
följa utvecklingen över tiden.

2 000

I diagrammet till höger visas

utvecklingen av dessa åldersgrupper
från 1980 till 2030.

0
1980

2000

2010

2020

2030

År
--0- Total

statisticon

1990

folkmängd

--0- 0-19

år
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20-64 år

--0-- 65

år eller äldre
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FOLKMÄNGDENS

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

UTVECKLINGSTAKT
2,0%

Historisk utveckling av den årliga

1,5%

procentuella förändringen av
1,0%

folkmängden 1980-2021 samt
prognostiserad utveckling 2022-2030.

0,5%

I diagrammet till höger kan man jämföra
kommunens procentuella förändring av
folkmängden med riket. Den årliga

Procent

Jämförelse med riket.
0,0%

-0,5%
-1,0%

förändringstakten visar med hur många
procent kommunen växer under ett år.
Negativa tal innebär att folkmängden
minskar under året. Förändringen under

t.ex. år 2022 beräknas som
Folkmängd(2022) dividerat med
Folkmängd(2021)

-1,5%
-2,0%
-2,5%
1980

1990

2000

minus 1.
--0-- Vingåkers

statisticon

2010

2020

2030

År
kommun
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-0-- Riket
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FÖRSÖRJNINGSBÖRDA
1,20

Kvoten mellan antalet invånare i icke
yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år

1,00

eller äldre) och antalet i yrkesverksam

ålder (20-64). Jämförelse med riket.

mått som visar på relationen mellan
antalet personer som behöver bli
försörjda och antalet personer som kan
bidra till deras försörjning. Uttrycket
beskriver hur många personer en
person i yrkesverksam ålder måste
försörja förutom sig själv. Försörjnings-

0,80
Antal

Försörjningsbörda är ett demografiskt

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

0,60

0,40

0,20

0,00
1980

1990

2000

bördan kan delas upp i två delar, en del

från barn och ungdomar (0-19 år) och
en del från äldre (65+).

2010

2020

2030

År
--0- Vingåkers

kommun

--0- Riket

Försörjningsbörda i Vingåker från barn och ungdomar (0-19 år)
---0-- Försörjningsbörda

statisticon
11011c ■

,,uu,c•

i Vingåker från äldre (65 år eller äldre)
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FÖDDA, DÖDA OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

200

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

Historisk utveckling av antalet födda
150

och döda 1980-2021 samt
prognostiserat antal 2022-2030

100

födelseöverskott eller naturlig
befolkningsökning. Antalet födda har

Antal

Antalet födda minus döda kallas för
50

sedan 2011 varierat mellan 69 och
114. År 2021 föddes 90 barn och under

0

prognosperioden förväntas i genomsnitt
87 barn att födas per år. Antalet avlidna
har sedan 2011 varierat mellan 79 och

- 50

127. År 2021 avled 127 personer och

under prognosperioden förväntas i
genomsnitt 118 personer att avlida per

- 100
1980

1990

2000

2010

2030

År

år.

Födelseöverskott - antal födda minus antal döda

statisticon

2020
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--0- Antal

födda

--0- Antal

döda
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IN- OCH UTFLYTTADE
SAMT FLYTTNETTO

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030
1 000

Historisk utveckling av antalet in- och
utflyttade 1980-2021 samt

800

prognostiserat antal 2022-2030
600

minus utflyttade. Antalet inflyttade har
sedan 2011 varierat mellan 553 och

Antal

Flyttnettot beräknas som inflyttade

400

849. År 2021 flyttade 583 personer till
kommunen och under prognosperioden

200

förväntas i genomsnitt 743 personer
flytta in per år. Antalet utflyttade har
sedan 2011 varierat mellan 574 och

0

751. År 2021 flyttade 629 personer från

kommunen och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 654 personer

- 200
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

flytta ut per år.

Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade --0-- Antal inflyttade --0-- Antal utflyttade

statisticon
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FLYTTNETTO OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

200

Folkmängden har ökat med 239

150

personer sedan 2011. Från 2021 fram

100

till prognosperiodens slut 2030

50

Födelseöverskottet har sedan 2011

Antal

förväntas folkmängden att öka med
525 personer.

FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

0

- 50

varierat mellan -46 och 15 personer. År
2021 var överskottet -37 personer och

- 100

under prognosperioden förväntas

- 150

överskottet bli i genomsnitt -31
personer per år.
Flyttnettot har sedan 2011 varierat
mellan -46 och 171. År 2021 var

- 200
- 250
1980

1990

2000

2010

flyttnettot -46 personer och under
prognosperioden förväntas flyttnettot bli

c:::==::J Förändring

i folkmängden under året

i genomsnitt 89 personer per år.

--0- Förändring

i folkmängden beroende på nettoinflyttning

--0- Förändring

beroende på födelseöverskott

statisticon
AIIOIIC ■

,,uu,cN

2020

2030

År
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BEFOLKNINGENS
SAMMANSÄTTNING

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2021 OCH 2030

160

EFTER ÅLDER

140

~~~

Antal invånare efter ålder år 2021 och
120

prognos för 2030

ww~

I~

100

utveckling påverkar åldersstrukturen.
Diagrammet visar hur befolkningen är

fördelad efter ålder i kommunen år
2021 och år 2030.

Antal

Förändringskomponenternas

h

~
~

-

~

C

M

...,.... ("

ct

80

Vlf

-

t

60
40

l

Åldrandet medför till exempel att de
som var 60 år 2021 är 70 år 2030. Att

20

antalet 60-åringar år 2021 skiljer sig
från antalet 70-åringar år 2030 beror på
att personer har flyttat till eller från

~

0
0
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30
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50
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70

80

90

100

Ålder

kommunen samt att vissa har avlidit.
År 2021

statisticon
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FÖRÄNDRING I

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN 2021
OCH 2030 I VINGÅKERS KOMMUN

ÅLDERSSTRUKTUREN
60

Skillnad i antalet invånare i olika åldrar
mellan år 2021 och 2030.

40

I diagrammet visas hur antalet personer

20

prognosperioden på grund av åldrande,
flyttningar, födslar och avlidna. Detta

Antal

i olika åldrar förändras under

0

-

-

~

n-

wl-

mäts genom att räkna ut skillnaden
mellan de två åldersfördelningarna i

~

Un
~

nn ~ 1

tu

~

u

l

- 20

~
L

_H_

l

~ 11

-

~

~
~

diagrammet ovan. Ett positivt värde för
en viss ålder innebär att antalet
invånare i den åldern ökar under

- 40

prognosperioden. Ett negativt värde

innebär på motsvarande sätt att antalet
förväntas minska.

- 60
0

10

20

30

50

60

70

80

90

100

Ålder
□ Skillnad

statisti con

40

i folkmängd mellan åren 2021 och 2030
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GENOMSNITTSÅLDER
46

Historisk utveckling av
genomsnittsåldern 1980-2021 samt

GENOMSNITTSÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

45

prognostiserad snittålder 2022-2030.
44

Jämförelse med riket.

43

genomsnittsåldern i Sverige att öka från
42 år till 43 år. Skälen till detta är bland
annat att mortaliteten bland de äldre
minskar samt att stora årskullar

Medelålder

Under perioden 2021 till 2030 förväntas

42

41
40

kommer upp i äldre åldrar. I kommunen
förväntas genomsnittsåldern att från 45
år till 45 år under prognosperioden.
Genomsnittsåldern i kommunen är 3 år

högre än i riket år 2021. Vid
prognosperiodens slut är snittåldern 2

39
38
37
1980

1990

2000

2010

2030

År

år högre.
--0- Vingåkers

statisticon

2020

kommun
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UTVECKLING AV
ANTALET BARN

1 000

Historisk utveckling av antalet barn i

900

åldrarna 0-12 år 1980-2021 samt

800

ANTAL BARN I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

prognostiserat antal 2022-2030.
700

Utvecklingen av antalet barn i åldern
som föds framöver. Eftersom denna
åldersgrupp även är relativt mer
flyttbenägen än de äldre barnen, vilka
har börjat skolan, så har även in- och
utflyttning en viss inverkan på
utvecklingen. För de äldre barngrupperna, 6-9 år och 10-12 år beror

eventuella förändringar i antalet främst
på åldrandet och att olika årskullar är

600
Antal

0-5 år beror främst på hur många barn

500
400
300
200
100
0
1980

1990

2000

2020

2030

År

olika stora.
--0- 0-5

statisticon

2010

år
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UTVECKLING AV
ANTALET UNGDOMAR

ANTAL UNGDOMAR I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030
600

Historisk utveckling av antalet
ungdomar i åldrarna 13-18 år

500

1980-2021 samt prognostiserat antal
2022-2030.

16-18 år har sedan 2000-talets mitt

Antal

Antalet i åldrarna 13-15 och sedan

400

300

minskat i de flesta av landets
kommuner. Detta i takt med att

200

de stora barnkullar som föddes kring
1990 har lämnat dessa åldrar bakom
sig. I många kommuner kan dock en

100

uppgång av antalet invånare i dessa

åldrar förväntas den kommande
perioden.

0
1980

1990

2000

--0-- 13-15

statisticon

2010

2020

2030

År
år
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år
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UTVECKLING AV
ANTALET VUXNA

3 000

ANTAL VUXNA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030

Historisk utveckling av antalet vuxna i
2 500

åldrarna 19-64 år 1980-2021 samt
prognostiserat antal 2022-2030.

2 000

kommuner ökat under de senaste åren
då generationen född kring 1990

Antal

Åldersgruppen 19-24 år har i många
1 500

passerat dessa åldrar. Åldersgruppen
25-44 år har minskat då den stora

1 000

60-talistgenerationen nu befinner sig i
åldersgruppen 45-64 år. Dock ökar den
nu igen då 90-talisterna istället träder in

500

här. Samtidigt motverkas detta av att

40-talisterna nu är äldre än 65 år och
därmed trätt in i nästa åldersgrupp.

0
1980

1990

2010

2020

2030

År
--0- 19-24

statisticon

2000

år
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UTVECKLING AV
ANTALET ÄLDRE

ANTAL ÄLDRE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030
2 000

Historisk utveckling av antalet äldre i

1 800

åldrarna 65 år och uppåt 1980-2021

1 600

samt prognostiserat antal 2022-2030.

1 400

Under en längre tid framöver kommer
öka. Orsaken är dels att den stora
40-talist generationen uppnått

1 200
Antal

antalet äldre i landets kommuner att

1 000
800

pensionsåldern fullt ut, dels att
medellivslängden ökar och att de äldre

600

lever längre än tidigare. Den närmaste

400

framtiden medför främst en ökning i
åldersgruppen 80 år eller äldre där

40-taliserna snart börjar träda in.

200
0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
--0-- 65-79

statisticon

år
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år eller äldre
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BAKGRUND

De följande sidorna innehåller
uppgifter som beskriver situationen i
Vingåkers kommun under år 2021
och några av de antaganden som

ligger till grund för prognosen. Syftet
är att ge en demografisk nulägesbild
som komplement till redovisningen av
prognosresultaten.

statisticon

I prognosen har vi använt oss av

För att göra prognosen använder vi oss

Utöver pandemins effekter, pågår två

registerdata över folkmängden efter

även av antal levande födda barn,

större demografiska förändringar som

ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer

avlidna, inflyttade och utflyttade som

påverkar befolkningsutvecklingen. För

från folkbokföringen och är hämtade

registrerats under året. Med hjälp av

det första befinner sig allt fler i den

från SCB. Befolkningen vi använder är

denna information skattar vi

stora 40-talistgenerationen i en ålder

den som är skriven i kommunen per

fruktsamhet, mortalitet,

över 80 år. Detta innebär att en stor

den sista december varje år. Denna

inflyttarfördelningar och utflyttarrisker

grupp kommer upp i de åldrar där

folkmängd behöver inte stämma med

efter ålder och kön. Skattningarna

behovet av stöd och service ökar. För

den befolkning som faktiskt bor eller

ligger sedan till grund för beräkningen

det andra befinner sig den stora

vistas i kommunen. Hur stor skillnad det

av den framtida utvecklingen av antalet

barnkullen som föddes kring 1990 i

är mellan den folkmängd som verkligen

födda, döda, inflyttade och utflyttade.

förvärvsaktiv och barnafödande ålder.

bor i kommunen och den som är

Denna grupp flyttar från städer med

registrerad och om detta är ett problem

universitet och högskolor, en del

varierar från kommun till kommun och

tillbaka till sin hemkommun. För bland

över åldrarna. För de yngre

annat arbets- och bostadsmarknaden,

åldersgrupperna är diskrepansen

utbildningssystemet och

större. Många ungdomar studerar och

omflyttningarna har detta stora

arbetar på annan ort men är fortfarande

konsekvenser vilket i sin tur ger effekter

skrivna i föräldrahemmet.

för den kommunala verksamheten.
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FOLKMÄNGDENS
ÅLDERSSTRUKTUR

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2021

18
16

Antal personer i varje ålder per 1000

~

invånare år 2021. Jämförelse med riket.

J~

I diagrammet visas befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Den
anger hur stor andel varje åldersgrupp
utgör av hela folkmängden, uttryckt i
promille. Som exempel kan nämnas att
åldern 69 år är den enskilt största

Antal per 1000 invånare
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6

åldersgruppen i kommunen och utgör
17 promille av hela folkmängden år
2021. I de delar som kommunens
åldersstruktur avviker från rikets så

innebär detta att kommunen har relativt
fler eller färre invånare i den åldern än

4
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vad som finns i riket.

Vingåkers kommun

statisticon

60
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ANTAL MÄN OCH KVINNOR

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2021
90

Antalet män och kvinnor i olika åldrar
under år 2021

80

Antalet män och kvinnor i samma ålder

70
60

åldrarna 70 år eller äldre där kvinnorna
oftast är fler. Det finns kommuner som

åldrarna 20-25 år betydligt fler än
antalet män. Och i Pajala kommun finns
det fler män än kvinnor i nästan
samtliga åldrar.

~

50

~

~

K

-

-

I

(

Antal

I Uppsala kommun är antalet kvinnor i

-

:X:

har ofta ett starkt samband förutom för

har andra skevheter i könsfördelningen.
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statisti con
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KVINNORS FRUKTSAMHET I
OLIKA ÅLDRAR

0,18

Antalet födda barn per kvinna efter

FRUKTSAMHET EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

0,16

moderns ålder. Genomsnitt 2019-2021.
0,14

Antalet barn som föds beror dels på
antalet kvinnor i fertil ålder, dels på
kvinnors benägenhet att bli föräldrar.
Benägenheten att föda barn beräknas
som antal födda barn efter moderns
ålder dividerat med antalet kvinnor i en
viss ålder.Diagrammet visar att

Antal barn per kvinna

Jämförelse med riket.

-
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C-
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f1
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0,02

motsvarande i snitt 0,16 barn. Med
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35

ro.
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45

Ålder

antalet kvinnor i fertil ålder beräknas

statisticon

"

"- 'q

lf5

åriga kvinnor i Vingåkers kommun,

hur många barn som förväntas födas.

' \
-

p

C--

0,08

Lo ~

p

~ ~

fruktsamheten är som högst hos 28-

hjälp av fruktsamheten per ålder och

ff

-

-

0,10

~-

Vingåker
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FRUKTSAMHETENS
UTVECKLING ÖVER TID

SUMMERAD FRUKTSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2030
3,00

Utveckling av den summerade
fruktsamheten 1980-2021 samt

2,50

prognostiserad fruktsamhet 2022-2030.
2,00

För att få en total bild av fruktsamheten
samhet vilket är summan av

TFR

kan man beräkna summerad frukt1,50

fruktsamheten i olika åldrar (dvs
summan av värdena på staplarna i

1,00

diagrammet ovan). Måttet summerad
fruktsamhet visar på hur många barn
en kvinna skulle föda om hon under sin

0,50

livstid föder barn såsom kvinnor idag

gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda
drygt 1,9 barn under sin livstid.

0,00
1980

1990

2000

--0-- Vingåker

statisticon

2010

2020

2030

År
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IN- OCH UTFLYTTNING

ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN

35

Antalet inflyttade och utflyttade
invånare efter ålder. Genomsnitt för

30

perioden 2019-2021.

25

Hur många som flyttar till respektive
från kommunen i olika åldrar visas i
många flyttar in som ut ur kommunen i
en viss åldersgrupp så betyder detta

20

i

Antal

diagrammet till vänster. Även om lika

15

inte att kommunens förutsättningar är
oförändrade. Det kan finnas en stor

10

h
(

8:

skillnad på in- och utflyttarna avseende
socioekonomiska faktorer såsom

h

•►

)

5

•J
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~

utbildning, inkomst eller arbets-

marknadsstatus. Det är därför viktigt att
göra kompletterande analyser av

0
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statisti con

60

~

r,

r ~f~ ~
70

80

R~,.,
-

90

-

100

Ålder

flyttströmmarna för att få en så
heltäckande bild som möjligt.

50

~

Inflyttare
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FLYTTARNA OCH
ÅLDERSSTRUKTUREN

FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
10

Skillnad i antalet in- och utflyttade
invånare i olika åldrar. Genomsnitt för

5

perioden 2019-2021.
Diagrammet visar effekten av in- och
Staplarna visar flyttnettot, dvs. vilka
åldersgrupper som ökar respektive

n~
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UJ LJ-'

Antal

utflyttningen på åldersstrukturen.
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-

minskar på grund av flyttningar. Nettot
har beräknats som skillnaden mellan
antalet inflyttade och utflyttade i

- 10

diagrammet ovan. Ett negativt värde
betyder att fler flyttar från kommunen

än till kommunen i den åldern. För att få
en mer representativ bild av

- 15
0
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50

flyttningarna har ett genomsnitt för de
tre senaste åren beräknats.

statisti con
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INVÅNARNAS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,30

Andelen invånare i olika åldrar som
flyttar från kommunen. Genomsnitt för
0,25

riket.
Flyttbenägenheten visar på
sannolikheten att en person i en viss
ålder flyttar från kommunen. I
kommunen har 21-åringarna den
högsta flyttbenägenheten med 0,31.

Andel av befolkningen

perioden 2019-2021. Jämförelse med

0,20
~

0,15

~\
0,10

~

~

Detta innebär att 31 procent av alla 21åringar under ett givet år flyttar från

0,05

~

kommunen.
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KVINNORS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,30

Andelen kvinnor i olika åldrar som
flyttar från kommunen. Genomsnitt för
0,25

riket.
På riksnivå är yngre kvinnor betydligt
mer flyttbenägna än männen. De söker
sig tidigare än män till orter som
erbjuder studie-och arbetsmöjligheter.
Vid 30-års ålder blir de dock mindre

Andel av befolkningen

perioden 2019-2021. Jämförelse med

L.

0,20

0,15

0,10

~

i::-

flyttbenägna än männen. I vissa
kommuner flyttar mer än hälften av de

~

0,05

~
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'

unga kvinnorna i vissa åldrar.

I Vingåkers kommun har de 21-åriga
kvinnorna den största
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flyttbenägenheten med 0,3.

Kvinnor i Vingåkers kommun
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MÄNS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,30

Andelen män i olika åldrar som flyttar
från kommunen. Genomsnitt för

0,25

perioden 2019-2021. Jämförelse med

På riksnivå har både män och kvinnor
en mycket hög flyttbenägenhet mellan
20 och 30 år. Men till skillnad mot
kvinnorna, som har en tydlig topp
mellan 20 och 25 år, så är männens

Andel av befolkningen

riket.
0,20
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µ

0,15
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R:
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rt:

~

f-

flyttbenägenhet mer jämn. Män äldre än
30 år har även en något högre

0,05

f-

k--fl

flyttbenägenhet än kvinnor i samma

ålder. Bland männen i Vingåkers
kommun är 21-åringarna mest
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flyttbenägna med 0,32.

Män i Vingåkers kommun
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METODBESKRIVNING

Osäkerheten i prognosen ökar i
proportion med prognosperiodens
längd. Generellt är osäkerheten störst

Befolkningen i prognosen skrivs fram ett

åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid

Vilka som flyttar till kommunen i termer av

år i taget med befolkningen år 2021 som

fruktsamhetstalen i riket. Under

kön och ålder beräknas utifrån

utgångspunkt. Vid tolkning av prognosen

prognosperioden antas fruktsamheten

inflyttarfördelning för ett antal historiska

skall has i åtanke att Skatteverkets

förändras i enlighet med SCB:s

år*.

register endast omfattar i kommunen

prognostiserade ökning för riket.

folkbokförda personer. De som bor i
kommunen men inte är folkbokförda där,
t.ex. asylsökande, finns således inte med

för de åldersgrupper som inte är födda

i prognosen. Antalet födda och döda

när prognosen görs. Betydande

beräknas för varje prognos år genom att

osäkerhet finns även för ålders-

befolkningen i varje åldersklass

grupperna 19-30 år där flytt-

multipliceras med åldersspecifika

benägenheten är stor. Osäkerheten

fruktsamhetstal respektive dödsrisker.

i en befolkningsprognos är
förhållandevis mindre för den
medelålders och äldre befolkningen
vilka brukar vara mindre flyttbenägna.

Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar
beräknas som kvoten mellan antalet
födda barn till mödrar i en viss ålder och
medelfolkmängden kvinnor i samma
ålder.

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett

Dödsriskerna för varje ålder och per kön

genomsnitt av utflyttningsbenägenhet ett

skattas på riksdata som kvoten mellan

antal historiska år*. Utflyttnings-

antalet döda i en viss ålder och

benägenheten i varje ålder multipliceras

medelbefolkningen i samma ålder.

med folkmängden i motsvarande ålder

Därefter sker en justering av mortaliteten

vilket ger antalet utflyttare efter ålder och

så att den sammanfaller med kommunens

kön.

totala nivå. Data från flera historiska år*
används, och dödsriskerna antas minska i
proportion till SCB:s prognos för riket.

*Hur många historiska år, och vilka, som
används för beräkningen varierar mellan
risker, fördelningar och kommuner.

Antalet inflyttare till kommunen under de

Valen föregås av analyser och syftar till

kommande åren prognostiseras med

att få bästa möjliga träffsäkerhet i

kommunens byggplaner som bas.

prognosen.

För att osäkerheten ska bli mindre
används befolkningsuppgifter från flera
år*. Dessutom görs en utjämning över

statisticon

Del 5 - Metod

35

METODBESKRIVNING (forts.)

Det observerade antalet flyttningar i

(se diagram på tidigare sidor) kan man

påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på

kommunen innehåller endast en

direkt se hur ålderssammansättningen i

riksnivå så är de yngre åldersgrupperna

begränsad mängd information. Vill man

kommunen ändras på grund av

mycket flyttbenägna och var femte 21-

närmare analysera effekterna av

flyttningarna och det går enkelt att få

åring flyttar över en kommungräns varje

flyttningar måste man även studera

svar på frågor såsom vilka

år (se tidigare diagram). Yngre kvinnor

vilka som flyttar till respektive från

åldersgrupper som ökar respektive

är mer flyttbenägna än yngre män (se

kommunen. Flyttarnas socio-

minskar och med hur mycket på grund

tidigare diagram).

ekonomiska situation och ålder har en

av in- och utflyttningar. Vill man kunna

stor betydelse för utvecklingen av

påverka kommunens demografiska och

kommunens ekonomi, näringsliv och

socioekonomiska sammansättning på

befolkningssammansättning.

kort sikt så måste man göra
förändringar som påverkar in- och

Flyttningar är den demografiska

utflyttningsmönstren.

komponent som har störst och

statisticon

snabbast påverkan på demografins

I många av landets kommuner flyttar de

utveckling över tiden. Det ligger utanför

yngre åldersgrupperna 19-25 år från

ramen för denna befolkningsprognos att

kommunen till arbeten och studier på

närmare studera flyttmönster och

annan ort. I vissa fall kommer de

effekterna av flyttningarna. Men genom

tillbaka och bosätter sig på födelseorten

att studera flyttnettot efter ålder

för att bilda familj och
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

I tabellen visas folkmängden per olika
åldersklasser samt totalt för perioden
2021-2030.

statisticon

Tabell 1: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-5

577

571

576

561

585

584

590

596

604

611

6-9

424

418

423

419

411

415

423

410

421

418

10-12

302

310

306

332

324

330

315

330

317

322

13-15

314

300

310

310

319

316

338

330

335

321

16-18

355

351

323

319

310

317

318

324

322

339

19-24

518

547

568

562

571

559

556

548

542

538

25-44

1 829

1 857

1 908

1 945

2 006

2 042

2 079

2 110

2 142

2 158

45-64

2 338

2 321

2 332

2 317

2 325

2 317

2 325

2 301

2 289

2 282

65-79

1 854

1 836

1 826

1 815

1 778

1 759

1 734

1 747

1 738

1 740

80-100

552

585

613

651

708

743

792

812

840

859

Totalt

9 063

9 096

9 186

9 229

9 339

9 383

9 469

9 509

9 549

9 588
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 2: Folkmängd Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

I tabellen visas folkmängden per olika, i
vissa fall överlappande, åldersklasser
intressanta för t.ex. det kommunala
utjämningssystemet för perioden 20212030.

statisticon

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1-5

484

486

491

474

495

491

495

500

506

512

6-12

726

728

729

751

736

746

738

740

738

740

6

94

101

97

115

86

106

105

101

101

102

7-15

946

927

942

945

969

956

971

970

973

959

16-18

355

351

323

319

310

317

318

324

322

339

65-79

1 854

1 836

1 826

1 815

1 778

1 759

1 734

1 747

1 738

1 740

80-89

462

494

523

562

621

655

706

716

736

752

90+

90

91

89

89

87

88

87

96

103

107

0

93

84

86

87

90

92

95

96

98

99

1-3

290

277

295

288

288

291

297

301

305

308

4-5

194

210

195

186

207

201

198

199

201

203

7-9

330

317

326

304

325

310

318

310

321

316

10-15

616

610

616

642

644

646

653

660

652

643

65-69

629

589

583

600

604

593

604

627

627

640

70-74

651

640

633

601

584

589

559

554

570

572
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KOMMUNENS BYGGPLANER
UNDER PROGNOSPERIODEN

I tabellen visas kommunens byggplaner
för perioden 2022-2030.

Byggplaner 2022-2030

Småhus

statisticon

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totalt

15

26

16

21

20

18

18

18

18

170

Flerbostadshus

0

18

0

30

0

26

0

0

0

74

Specialbostäder
Totalt

0

0

8

10

0

0

0

0

0

18

15

44

24

61

20

44

18

18

18

262

41
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KS 2022/189

117

Förslag till kommunplan med budget 2023 och
flerårsplan 2024-2025
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.100 personer år 2023 och därefter en
årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1,2 mkr i
investeringsbudget för inventarier m m till den nya förskolan på norr. Investeringen
redovisas med synnerliga skäl.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden 4,6 mkr i
investeringsbudget för nytt verksamhetssystem . Investeringen redovisas med
synnerliga skäl.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
med 600 tkr avseende ökat anslag till föreningsbidrag från och med år 2023.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas
med 800 tkr avseende resursförstärkning för samhällsplanering från och med år
2023.
6. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens budgetram utökas med 2,0 mkr
avseende fortsatt arbete med delade turer från och med år 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mkr
avseende utökning av daglig verksamhet från och med år 2023 .
8. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 900 tkr avseende 1,5 tjänst studie- och yrkesvägledare från och med år 2023.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 1,0 mkr avseende 2,0 tjänst socialpedagoger från och med år 2023.
I 0.Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas
med 600 tkr avseende 1,0 tjänst till kulturskolan från och med år 2023.
I I .Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2023- 2025
avseende drift- och investeringsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Utgångsläget för förslag till kommunplan med budget för 2023 och flerårsplan för
2024- 2025 är den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021
avseende budget 2022 och flerårsplan 2023- 2024. Därtill har kommunstyrelsen i
februari beslutat om planeringsdirektiv för 2023-2025 som innebär uppräkningar av
personal- och hyreskostnader. Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag har föreslagits ti Il 9.100 personer för år 2023 och därefter en
årlig ökning med 25 personer. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har
gjorts i enlighet med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten,
exempelvis pensionskostnader och PO-pålägg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs i enlighet med kommunstyrelsens
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planeringsdirektiv till 9.100 personer år 2023 ( 1 november 2022) och därefter en årl ig
ökn ing med 25 personer.
Med an ledning av den stigande inflationen föres lår kommun ledningsförvaltningen att
finansens budgetram för attraktiv arbetsgivare utökas med 8,0 mkr avseende
ytterligare kostnader för löneökningar motsvarande 2 procent så att komm unen totalt
tagit höjd för löneökningar på 4 procent.
Budgetkonsekvenser kopp lat ti ll gränsdragningslista i ärendet om
lokalförsörjningsp lan föres lås att hanteras i samband med höstens budgetbes lut.
Övriga äskanden från nämnderna får den po litiska hanteringen av ärendet hantera.
Nuläget gällande driftbudget och ekonomiska ramar till nämnderna med ovan nämnda
utökn ing av budgetramen för gymnasieskolan, innan eventuella politiska
prioriteringar, ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från SKRs apri lprognos ( cirkulär 22: 15).
Budgetberäkning för 2023

Befolkning: 9. 100 personer för skatt/statsbidrag

Nettoramar inkl interna poster

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn

2022

1,5-2%

Löner
KS -d irektiv

Finansen

Cirkulä r 22:15

Förslag till Ksau 220524

Budget

hyror

loka lvård köp verks

Uppräkn
övrigt

1,50 %

KF budget Flytt av

Uppräkn Föränd
budget jmf
Plan 22

Polit isk
Beräkning
priorite rin1 budget

beslut jun mede l

2022

2023

612 969

varav
Skatter och statsbidrag

636074

32929

669003

669003

669003

Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
ÖkatPO

-16 503
-1294

-7312
-8013
-7400
44

-23815
-9307
-7400
-1 155
-1109
-3000
623217

0

-23815
-9307
-7400
-1 155
-1109
-3000
623217

0

0

-23815
-9307
-7400
-1155
-1109
-3000
623 217

-796 -135 176

-38

-135 214

0

0

-135 214

Summa:

-1199
-1109
-3000
612 969

Komm unstyrelse n

-133 382

Övrigt finansen

Avskrivning invest synnerliga skäl
Buffert förfogas av KS
f

10248

-806

-192

0

0

varav
Flyt uthyrning idrottslokaler mm
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viad1dakt
Kollek/Mrafik
Revision
Va/nämnd
Överförmyndaren
Mat och mJlöder
Mat och mJlöder inför valmöjlighet i

,fo

Kult ur och fritid

-38
-2119
-8691
-13 800

-296
-188

-10358
-787
-200
-1971
-24111

-362
172
-172

-300

-2119
-8987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2143
-24111

-2 119
-8987
-13 988
0
-10 720
-787
-28
-2143
-24111

-2119
-8987
-13 988
0
-10720
-787
-28
-2143
-24111

-250
·19 431

0

-19 431

0

0

-19 431

0

-6904

-21

-6 925

0

0

·6925

0

-199 -179 419

-44

-179 463

0

0

- 179 463

50

-19 195

-1441

-92

0

0

-6809

-86

-9

0

-176 325

-2 434

-461

0

-2 434

-461

-3 765

0

0

-250

-250
0

Sa mhällsbvoanad

Ba rn/ utbildning
Särskolan o förstärkning förskolan
Nybyggnad M-n skola, utökad hyra
Löneunoräknina

Gvmnasiet inkl IM exkl sär
Socialnämnden
varav
Personalförstärkning
Hyresökning ombyggnaöon hemtjänst
Hvresöknino 2%

-3000

0
-199

-49 327
-226 205

0

0

-400
-2252

-49 327
0 -229 970

-815
-36

0

-400
-2252

-10
-769

-9 008

2990

-918

-49 327
-230 785

-410
-3021

2072

0

0

-49 327
-230 785
0
0
-410
-3021

-3 765

TOTALT, budgeterat resul tat
1 0/o överskott av skatter o statsbidra~
Differens ti/11 % resul tatmJ/

1726 -7 235

-754

0

0

0

6 361

0

2072
6690

-4635

-4618

0,31%

Av tabellen ovan framgår att förs laget innebär att komm unens budgeterade resultat,
innan eventuella prioriteringar, för 2023 uppgår ti ll 2.072 tkr, vilket motsvarar 0,3 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda
händelser som kan inträffa under året, på 3.000 tkr finns under finansen. Observera
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dock att övriga ärenden som är på väg för beslut i kommunfullmäktige innebär
konsekvenser för driftbudgeten med 80 tkr år 2023.
Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2024-2025.
Kommunens budgeterade resu ltat innan eventuella prioriteringar uppgår till 2.072 tkr
år 2023, till 4.970 tkr år 2024 samt ti ll 3.784 tkr år 2025. Samtliga år finns en buffert
på 3.000 tkr under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta
om att nyttja.
FLERÄRSPLAN 2023-2025
Nettoramar inkl interna poster
Cirkulär 22:15

Förslag till Ksau 220524

Budget
Plan
Plan
2023
2024
2025
9 100 personer 9 125 personer 9 150 personer

Befolknin gsantagande

Finansen
varav
Skatter och statsbidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
ÖkatPO

'
'

669 003
-23 815
-9307
-7400
-1155
-1109
-3000

689647
-23 952
-17 781
-7400
-1119
-1109
-3000

707661
-24102
-26 761
-7400
-1 319
-1109
-3000

Finansen summa:
Kommunstvrelsen
Kultur och fritid
Samhällsbvaanad
Barn/utbildnina
Gymnasiet inkl IM, exkl säraymn.
Social nämnden

623217
-135 214
-19 431
-6 925
-179 463
-49 327
-230 785

635286
-136 377
-19 670
-7 043
-182 458
-49 327
-235 441

643970
-137 962
-20 018
-7 200
-185 503
-49 327
-240 176

2 072

4970

3784

6690
-4618
0,31%

6896
-1927

7 077
-3292

0,72%

0,53%

Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert I förfogas av KS

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mJI pJ 1 %

Yrkanden
Ordförande gör ett ändringsyrkande på att ta bort beslutspunkt 2
"Kommunfull mäktige beslutar att utöka finansens budgetram för attraktiv arbetsgivare
med 8,0 mkr motsvarande löneökningar med ytterligare 2 procent per år utöver de
redan beslutade uppräkningsfaktorerna för personalkostnader under planperioden
2023-2025 ."
Ordförande gör fö ljande ti lläggsyrkanden att läggas till som beslutspunkter 4- 10.
att Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 600 tkr avseende ökat
ans lag till föreningsbidrag från och med år 2023 .
att Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 800 tkr avseende
resursförstärkning för samhällsplanering från och med år 2023.
att Socialnämndens budgetram utökas med 2,0 mkr avseende fortsatt arbete med
de lade turer från och med år 2023.
att Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mkr avseende utökn ing av dagl ig
verksamhet från och med år 2023.
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att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 900 tkr avseende 1,5
tjänst studie- och yrkesvägledare från och med år 2023.
att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,0 mkr avseende 2,0
tjänst socialpedagoger från och med år 2023.
att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 600 tkr avseende 1,0
tjänst till kulturskolan från och med år 2023.
Charlotte Prennfors (M), Anna Lejon (M), Lars-Göran Karlsson (SO) och Hans
Jonsson (SO) yrkar avslag på förslag till beslut och på ordförandens tilläggsyrkanden
till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Tiina Rokka (V) yrkar avslag på förslag till beslut och på ordförandens
tilläggsyrkanden till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Robert Skoglund (S), Håkan Östlund (MP), Lennart Andersson (KO), Caisa Sävheden
Larsson (S) och Ing-Mari Frössevi (C) yrkar bifall på förslag till beslut till med
ordförandes tilläggsyrkanden.
Ordförande yrkar avslag på Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande på
förslag till beslut med ordförandes tilläggsyrkanden.
Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först ställs ordförandes med fleras
bifallsyrkande på förslag till beslut mot Charlotte Prennfors (M) med fleras
avslagsyrkande på förslag till beslut. Därefter tar Kommunstyrelsen ställning till
ordförandes ändringsyrkande på beslutspunkt 2 och sedan till ordförandes
tilläggsyrkanden på beslutspunkt 4-10.
Ordförande ställer ordförandes med fleras bifallsyrkande på beslutspunkt 1-3, 1 1 mot
Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla ordförandes ändringsyrkande om
att ta bort beslutspunkt 2 "Kommunfullmäktige beslutar att utöka finansens budgetram
för attraktiv arbetsgivare med 8,0 mkr motsvarande löneökningar med ytterligare 2
procent per år utöver de redan beslutade uppräkningsfaktorerna för personalkostnader
under planperioden 2023-2025 ." och finner att så är fallet.
Ordförande ställer ordförandes till äggsyrkanden gällande beslutspunkt 4-10 mot
Charlotte Prennfors (M) med flera avslagsyrkanden och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla tilläggsyrkandena.
Reservation
Charlotte Prennfors (M) och Anna Lejon (M), Lars-Göran Karlsson (SO), Hans
Jonsson (SO) och Tiina Rokka (V) reserverar sig mot beslutet.
Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2022-05 - 17
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2023 samt.flerårsplan 2024- 2025
J usterandes sign

Utdrags bestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-06-07

138
(156)

Samtliga nämnders beslut om äskanden och konsekvensbeskrivningar inför budget
2023
Befolkningsprognos, trendbaserad Vingåkers kommun 2022- 2030, Statisticon maj2022
Befolkningsprognos, byggscenario Vingåkers kommun 2022-2030, Statisticon maj2022
Protokoll Central sarnverkansgrupp 2022-05-19

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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2022-06-07

112
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Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 13:15-18:05 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf. §§ I O1-109, 111-130
Robert Skoglund (S) 1:a vice ordf.§§ 101-107, 111119, 12 1-130 Ordf. 110
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S) §§ 104- 130
lng-Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO) tjänstg. ersättare
Monica Granström (S) tjänstg . ers §§ 101 - 103, 108110, 120

Monica Granström (S) §§ 104- 107,
111 - 119, 121-130
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Ralf Hed in, kommunchef§§ 104- 106
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 104
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 104
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 103
Lars Östling, fastighetschef, VKF AB § I 04
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 106

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-06-10

Datum för anslagsnedtagande

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

········· ····· ······\Jr.4&~.. ... ......... .. ...... .
Nellie Jonasson

Utdrags bestyrkande
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kom1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

89
(xx)
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KS 2022/88

Årsredovisning för 2021 avseende Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
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

vingaker.se

Vingåkers
kommun
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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.

vingaker.se
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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

vingaker.se
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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.

vingaker.se
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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.

vingaker.se
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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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]"

vingaker.se

9 (9)

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

Nej ☒

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

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

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

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

vsr.nu
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
2022-02-16
Sammanträdesdatu m

Tid och plats
Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm, onsdag 16 februari 2022

Beslutande ledamöter
Håkan Persson (S), ordförande
Michael Hagberg (S)
Glenn Christensen (S)
Roger Larsson (M)
Mirjana Cvrkalj (M)
Bertil Carlsson (C)
Johanna Karlsson (S)
Roger Eriksson (SD)
Marian Loley (KD)

Ersättare
Therese Palm (S)
Anna Åteg (S)

Björn Wahlund (M)

Göran Svenningson (V)

Övriga deltagare
Mattias Gårdholt, förbundschef
Marcus Asplund, funktionschef förebyggande
Johanna Gustafsson, funktionschefverksamhetsstöd
Charlotte Prennfors (oppositionsråd i Vingåker)
Fredrik Ahlman, huvudskyddsombud Vision
Åsa Björlund, sekreterare

Paragrafer

§ 1- § 9

Sekreterare
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Ordförande

Håkan Persson
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Justerande

Roger Eriksson

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-02-16K

Datum för anslagsuppsättande

2022-02- 22

Datum för anslagsnedtagande

2022- 0":> -

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande
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Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
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Åsa Björlund
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
2022-02-16

Sammanträdesdatum

DIR § 3/2022

.

2022/2:1

Årsredovisning 2021
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att anta årsredovisningen och skicka den vidare till
medlemskommunema. Årets utfall enligt resultaträkningen visar ett underskott
på -1 492 tkr jämfö11 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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-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

”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 bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av
coronaviruset, Covid-19, är fortsatt hög. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anses
upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett
vad som händer i samhället. För att bidra till begränsad smittspridning av 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) fortsätter att stärka vår beredskap och skapa en mer uthållig organisation. 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 det gäller räddningsinsatser i VSRs egna område är det några insatser som krävt mer
samverkan och resurser. Översvämningarna i Vingåker och branden på Sävstaholms gård
krävde resurser och bra samarbete mellan kommunen, Sörmlandsvatten och VSR. Vid tre
markbränder har VSR fått hjälp av de flygande resurser som MSB erbjuder.
Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska
ramarna inför 2022. Verksamheten har tillsammans med politiskt arbetsutskott arbetat fram ett
förslag till en budget i balans inför 2022.
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur.
Utifrån dessa förskrifter har VSR och Direktionen arbetat om sitt befintliga handlingsprogram.
Det nya förslaget är ute på en remissrunda och kommer att beslutas av direktionen under
februari 2022.
Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott
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 har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet.
Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till 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 arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
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 verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen,
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som
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 gäller för tiden 2016–2019 (förlängt till att gälla även under 2020).
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. Ett nytt handlingsprogram
som gäller perioden 2021-2023 har antagits av direktionen. Aktuell måluppfyllelse utifrån
uppdraget presenteras på varje direktionsmöte. Under 2021 har ett nytt handlingsprogram tagits
fram som skickats på remiss till andra räddningstjänster, myndigheter och kommuner.
Handlingsprogrammet som nu är på remiss, bygger på den föreskrift som tagits fram av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som reglerar innehåll och struktur i
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, 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 kan precis som föregående år sammanfattas med ett ord, Covid-19, som påverkat
resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
Avsevärt lägre intäkter för extern utbildning och tillsyner påverkar det ekonomiska utfallet,
men ger även en lägre måluppfyllelse då genomförda utbildningar och tillsyner är indikatorer
för det förebyggande och olycksförebyggande arbetet. Utbildningsverksamheten och
tillsynsverksamheten var till stor del pausad fram till hösten 2021. Några få utbildningar
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 har återupptagits under hösten. Utfall för året är att endast ett av de
finansiella målen uppnås, medan verksamhetsmålen delvis uppnås.
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Uppföljning av medlemskommunernas mål

□
Målet uppnått

0
Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått

Ekonomiska mål
Finansiella mål

Åtgärder

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.

Status

Å

□

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på
budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
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 tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser
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 hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de nyckeltal som tillhör
varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte. Direktionen har uppfattat att de mål som
framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.

6

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 VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav
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.

Målvärde
, minuter

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

Antal avvikelser från
förmågekartan
4
3
2
1
0

_I_I_li_-I ·

Antal
avvikelser
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2. Verksamhetsmål
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.

Status

Å

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 VSR kunnat genomföra visa utbildningar digitalt och i mindre grupper. Under hösten
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:

I_

Målvärde

År

300
250
200
150
100
50
0

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

Utfall

Antal rådgivningar inom
området LSO, LBE
Antal rådgivningar

160
140
120
100
80
60
40
20
0

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal tillsyner

Antal genomförda tillsyner

År
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3. Verksamhetsmål
Status
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats.
Åtgärder
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva
räddningsinsatser.

•

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för
att nå måluppfyllnad. VSR har ej kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av
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.

Utfall
Målvärde

År

Antal personer som omkommer i olyckor
som klassas som räddningstjänst
6
Antal personer

60
50
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30
20
10
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

5
4
3
2
1
0

I

■ Utfall

I

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 har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra
Götaland.
Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och
säkerhet för medlemskommunernas invånare.
VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta
samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan
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 kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.

Å

Åtgärder
VSR
genomför
trafiksäkerhetsutbildningar,
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

sjukvårdsutbildningar,

VSR försöker ständigt att förbättra och anpassa sina utbildningar utifrån lokal och nationell
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:

·-

"

I

l

,-

■ Utfall

I{li

■

År
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~
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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.

0

Åtgärder
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt
befintliga avtal med andra räddningstjänster.
VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På
ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS
hjälper också till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon.
Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt.
Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på
brandbilarna.
Resultatet för perioden blev 98 %. Vid 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

2

avvikelser

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 ska kunna upprätthålla ett skäligt brandskydd enligt LSO. För att skapa ett
tryggare och säkrare samhälle ur ett längre perspektiv (5–20 år) har funktionen varit väldigt
aktiv i ärenden gällande nya översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsärenden med mera. I
dessa ärenden läggs grunden för hur framtidens skydd mot naturkatastrofer såsom skyfall,
brandskyddet i byggnader och infrastrukturen bör utformas.
Under våren aktiverades både Vingåkers och Katrineholms kommuners stab. Det var på grund
av översvämningsrisken i Nyköpingsån. En funktionschef för förebyggande var med 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 översiktsplan (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 gällde bland annat planärenden
och serveringstillstånd.
Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer av bränder. Utlåtandet ska belysa vad
som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och släckt branden. Sju stycken
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
Tillstånd Explosiv vara
Tillstånd Brandfarlig vara
Brandfarlig/explosiv övrigt

Utfall 2021
(målvärde
2021)
23 (150)

Summa utfall 2021
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 av utförda tillsyner bedömdes till cirka 150 stycken men utfallet blev 23. Målet 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) är en viktig myndighetsutövning för att förebygga bränder 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 denna grupp har arbetet detta år fokuserat mycket på att diskutera problem med illegal
användning av explosiva varor.
I december anordnade VSR ett länsmöte för förebyggandeavdelningarna på brandstationen i
Katrineholm. Alla räddningstjänster i länet var representerade förutom Sörmlandskusten som
fick förhinder. Vi diskuterade bland annat 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 kommer
att påverka funktionens arbetssätt i framtiden. Utifrån att kravet på skriftlig redogörelse enligt
LSO försvann har ett stort arbete genomförts under hösten gällande inventering och
framtagande av nya arbetssätt. Även registret på tillsynsobjekt har inventerats och rensats efter
de nya förutsättningarna för att hålla registret uppdaterat och på så sätt kunna göra
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 den pågående pandemin begränsar funktionens möjligheter att utföra tillsyner på plats,
kommer funktion förebyggande prova att genomföra digitala tillsyner, exempelvis via Teamsmöten. De digitala tillsynerna kommer att fokusera på verksamheternas systematiska
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 sexhjulig terrängmotorcykel är inköpt till verksamheten. Motorcykeln används bland
annat till skogbränder och transport av personer i svår terräng. Under perioden har vi
införskaffat en ny övertändningscontainer samt renoverat befintliga byggnader 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 trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas invånare. Samarbetet innebär också att VSR uppfyller de nya
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 Väntan På Ambulans (IVPA), har samma utfall som föregående period 29 (29),
suicidlarmen var också på samma nivå 20 stycken (20 stycken) under perioden. Trafikolyckorna
fortsätter att ligga på en hög nivå, 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 förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar.
Ökningen av händelser brand i byggnad behöver också prioriteras. Förhoppningsvis kan
funktion återuppta verksamheten med hembesök under 2022.
Under 2022 kommer funktionen prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen utveckla det skadeplatsnära
ledningsfunktionerna. Detta arbete kommer att ske tillsammans med de räddningstjänster som
ingår i det gemensamma ledningssystemet. VSR kommer också att fortsätta 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 hembesök och riktade utbildningsinsatser i det förebyggande arbetet. När det gäller de
skadeavhjälpande insatserna håller VSR en god beredskap med välutbildad personal och
tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
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Övningstid
Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

Övar brandförlopp. Foto, VSR

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 skyddsjordning vid järnvägsolyckor. Foto, VSR
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Intressanta räddningsinsatser
2021-05-26: Översvämningar i Vingåker/Högsjö. Långvarigt kraftigt regn orsakade
översvämningar och baktryck i avloppen så att avloppsvatten fyllde källare. Värmeverket var
också hotad.

Foto, VSR

Foto, VSR

2021-08-06: Markbrand Fågelö Katrineholm. En Tröska har startat branden då det blivit
varmgång i remmar. 15 hektar åkermark med spannmål brann upp, samt tröskan. Två
helikoptrar beställdes från MSB, samt två extra gödseltunnor av Maskinringen. Inriktningen
från räddningsledaren blev att förhindra ytterligare spridning till omkringliggande åkrar och
skog.

Foto, VSR

Foto, VSR

2021-09-04: Brand i byggnad Sävstaholms gård. Troligtvis så har det börjat brinna 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 spred sig snabbt till tre balkonger och det brann även i takfoten (undertaket på
balkongen högst upp) vid vår framkomst. Totalt fyra lägenheter får omfattande vatten och
brandskador. Även trapphuset kontamineras av sot och får saneras.

Foto, VSR

Foto, VSR

21

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, och såklart mer smittsäkert. Funktionen har arbetat med att kunna genomföra
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 krävs. Dock har det gjorts med entusiasm och en stor vilja hos personalen att lösa
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. På årets sista direktionsmöte fattades beslut om att skicka det framtagna
förslaget på remiss. Målet är att det nya handlingsprogrammet ska antas under våren 2022.
Funktionschef för verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet med förbundets
informationssäkerhet. Det är ett uppdrag som kräver tid och gott samarbete med övriga
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 på samma plats. Arbetet med informationssäkerhet kommer att fortgå, målet att all
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. Styrdokument ska vara klara,
samverkade och beslutade i ledningsgrupp i samband med att övriga dokument revideras i
början på nästa år.
Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2021 och följs upp i internkontrollen för 2021.
Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen.
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen.
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 våren gjorde vi i ordning en av lokalerna på Flamman med kamera, mikrofon och
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 LSS-verksamheten i Katrineholms kommun. Grundläggande brandskyddsutbildning
(GBU) genomfördes för personalen på äldreboendena
Ekgården och Humlegården i Vingåker under maj och
juni. Dessa utbildningsinsatser genomfördes på plats 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 genomfördes denna utbildning
först på gymnasiet. Vi fick mycket positiv återkoppling
från såväl elever som personal, som var väldigt nöjda
med utbildningen.
Under hösten har den ordinarie utbildningsverksamheten på Flamman startat upp igen och
efterfrågan har varit stor, bland annat 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 under hösten, såväl skolutbildningar som övriga utbildningar. Utbildningar har
genomförts så smittsäkert som möjligt och vi har anpassat antal deltagare utifrån storlek på
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 som fått ställas in. Målet är att under 2022 kompensera vissa årskurser i skolan för de
tillfällen som ställts in, exempelvis ”Upp i rök” som hålls för alla åttondeklassare. Denna
utbildning kommer även att ges till de niondeklassare som inte fick denna utbildning under
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 Katrineholms kommun. Båda medlemskommunerna har under hösten lyft fram
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 dessa träffar är bra tillfällen att lämna över
material men även ge ett ansikte på personen
som arbetar med det.
Utan ett säkerställt statistiskt underlag så kan vi
ändå säga att det till största delen är kvinnor som
nyttjar denna tjänst idag, så en utmaning för
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

Katrineholm (föregående
år)
365 (259)
0 (4)
Antal besök 2020
57
51
24
12
23
17
0
22
26
41
8
16
297
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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 har kunnat jobba utifrån vård- och omsorgsförvaltningens rutiner. En del av de
arbetsuppgifter som sköts av servicegruppen har med utbildningsverksamheten att göra, till
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
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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 delar av 2021, först under hösten har verksamheten startat upp i något mer normal
omfattning. Utfall för tillsynsverksamheten visar -216 tkr. Även det förklaras av att den
pågående pandemin satt stopp för besök i externa lokaler och verksamheter. Försäljning av
verksamhet visar +430 tkr. Denna post innefattar uthyrning av Räddningschef i beredskap
(RCB) som fakturerats till RTÖG, samt uthyrning av personal vid skogsbranden i Mönsterås.
Båda dessa poster motsvaras av samma personalkostnader på kostnadssidan.
Årets totala personalkostnader visar ett underskott på -1 284 tkr. Personalkostnader för RiB
visar ett underskott om -949 tkr vilket främst beror på ett antal omfattande händelser, bland
annat översvämningarna i Vingåker och branden på Sävstaholms gård. Även kostnad för
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 kostnader visar +538 tkr. Samtliga ansvar ligger inom eller nära budget för
driftkostnader. Det som sticker ut är ett större underskott på försäkringar då premien höjdes
väldigt mycket vilket vi inte kände till. Budget för konferenser och kurser har ett större
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%
I 2020 89,5 %

Extern
utbildning
0,9 %
1,3 %

Automatlarm
2,9 %
2,5 %

I

Tillsyn +
tillstånd
0,2 %
0,8 %

I

FixarÖvrigt
tjänsten
0,7 %
3,1 %
0,7 %
4,4 %

I

I

Avtal
Högsjö
0,8 %
0,8 %

I
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

I

Personal Pensionskostnader
2021 60,3 %
5,6 %
2020 55,2 %
1,7 %

I

I

Material

Hyror

9,5 %
17,9 %

13,2 %
13,1 %

I

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

I

I

I

Föregående års resultat
Av de öronmärkta medlen från tidigare återstod 1 498 tkr 2018-12-31. Återstående medel
öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt
direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt avslutades i samband med det beslutet.
2019 och 2020 års överskott öronmärktes även det för framtida underskott i samband med
kommande pensionsberäkningar. Totalt öronmärkta medel för pensionskostnader uppgår till
5 295 tkr.
Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen visar ett underskott på -1 492 tkr jämfört med det
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 och 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. Underskottet kan härledas helt till minskade intäkter på grund av tillfälliga, yttre
faktorer som förbundet varken kunnat förutse eller påverka till större del än gjort. Det
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 led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer,
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i
Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är berättigade ett friskvårdsbidrag om
maximalt tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.
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Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid
upprepade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det.
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 tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal 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

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
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Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.
Den pågående pandemin har påverkat att prognosen svängt då prisbasbelopp och
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 person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid 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 verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: 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 att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Förväntad utveckling
Under 2022 kommer flera nya föreskrifter att börja gälla. En av förskrifterna handlar om
övergripande ledning som VSR bedriver med flera andra räddningstjänster. MSB har utvecklat
nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande
ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en
ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer.
Direktionen kommer att besluta om ett nytt handlingsprogram under februari 2022. Det nya
handlingsprogrammet kommer tydliggöra vilka risker som finns inom förbundet och vilken
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 ekonomiska förutsättningar påverkas till största del av medlemskommunernas
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 står även inför en period med stora planerade investeringar och det är av stor vikt att
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 I

323

3 474

Avgår ianspråktagande av
öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

0
0
0
0

9

658

I

-834
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DRIFTREDOVISNING
Utfall 2021
tkr

Driftredovisning i tkr
20210101–20211231
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Tillstånd explosiva varor
Tillsyn
Fixar-tjänsten
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Budget
2021
tkr

40 653
396
1 292
347
48
34
323
1 398

Kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader*
Summa kostnader
I

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

I

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

46 555

I
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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

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

I

10 993
-1 492
9 501

10 670
323
10 993

7 197
3 474
10 670

I

15 854
3 846
19 700

14 553
3 531
18 084

14 926
3 621
18 547

I

0
5 277
5 277

0
6 935
6 935

289
5 018
5 306

34 478

36 012

34 524

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
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

8

10

11
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INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under perioden har inga
investeringar gjorts. Två bilar har upphandlats och budget för dessa investeringar flyttas till
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

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
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KASSAFLÖDESANALYS
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

Not

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.

37

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

104
17 120
27 912

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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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 lagstiftning. Det
har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta.
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte
har dokumenterat redovisningssystemet.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har 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 interndebiterats verksamheten med 42,7 %. I detta pålägg
ingår kostnader för pensioner.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat.
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före
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 och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas.
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.
Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits
i bruk.

42

Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i
verksamheten.
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.
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 efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
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 årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna
kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av 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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Sammanfattning
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Ändamålsenlighet

Gul

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

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: - 1 496
tkr.

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

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

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

Kommentar

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.

Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021
PwC

Mars 2022

2

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska all verksamhet.
Direktionen ska förvalta och genomföra verksamheten i 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 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. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I
övrigt se "syfte och revisionsfrågor".
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
Västra Sörmlands Räddningstjänst - Grundläggande granskning 2021
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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?

I verksamhetsplan 2021-2023 framgår
verksamhetsmål från medlemskommunerna som
gäller fram till 2023. I 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 .

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

I 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. I 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 ,
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

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser
4. Rapportering och
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

Direktionen tar del av ekonomisk uppföljning vid
sammanträdena i maj samt december. De
ekonomiska uppföljningarna innehåller
ekonomiskt utfall och resultat för perioden samt
budget, prognos och awikelse 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 i balans.
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Granskningsiakttagelser
5. Måluppfyllelse

a) Når direktionen uppsatta mål för
verksamheten?

Gul

Verksamhetsmålen bedöms ha blivit delvis
uppfyllda. I 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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Styrning
Revisionsfrågor
11 . Verksamhetsplan

12. Budget

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

I 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?

I 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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Styrning
13. Mål

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. omfattar de
direktionens samtliga verksamheter?

I 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
Revisionsfrågor
21. Direktiv för
rapportering

22. Rapportering

Ev. noteringar
a) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

I handlingsplanen anges att uppföljning och
utvärdering av verksamhetsmålen ska göras i
samband med del- och 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. I
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 . 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 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 l 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
måluppfyllelsen anges vara till följd av covid-19 som
gjort att flera planerade aktiviteter fått ställas in. Av
protokollen framgår inga presenterade åtgärder för
att nå målen som påverkats av pandemin.

23. Åtgärder
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Intern kontroll
Revisionsfrågor
41 . Riskanalys

42. Plan för intern
kontroll

43. Rapportering

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

E/T

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 .

a) Har plan upprättats i enlighet med
medlemskommunernas direktiv?

E/T

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

b) Har nämnden antagit plan för innevarande
år?

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

c) Är planen heltäckande, 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

I 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

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.

d) Vidtar direktionen vid behov åtgärder
utifrån lämnad rapportering?

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?

E/T

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

52. Verkställighet

53 . Rapportering

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

E/T

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

E/T

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

E/T

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

E/T

a) Sker återrapportering till
medlemskommunerna i enlighet med
direktiv?

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

PwC

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

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

b) Sker rapportering i 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 jan-30 apr

Prognos för perioden är inte redovisad.I 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 maj-31 aug

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

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec

Prognos för perioden är inte redovisad.

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr

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

b) Under tidsperioden 1 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.

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec

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

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 -1 410 tkr. Arets resultat är-1 496 tkr.
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Beslutsorganisation
Revisionsfrågor
71. Delegationsordning

72. Rapportering av
delegationsbeslut

Ev. noteringar
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 . 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?

I 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

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

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

Rutin för att utvärdera besultsorgansiationen
saknas.
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Mätetal direktionsarbete
Mätetal

Direktion
VSR

Ordinarie ledamöter, antal

9

Beslutande ledamöter per
sammanträde, procent

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
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2021 .
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-5. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi noterar att balanskravsresultatet för året inte är uppfyllt. Årets resultat balanskravsresultat uppgår till -1 492 tkr samt att årets underskott inte kommer att återställas med hänvisning till synnerliga skäl. Det finns inga underskott från tidigare år att täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att ett av de två finansiella målen har uppnåtts.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2021. Av sju mål har två uppnåtts, ett delvis uppnåtts och
fyra ej uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), grundläggande granskning (bilaga 3), god ekonomisk hushållning (bilaga 4) samt bokslut och årsredovisning
för 2021 (bilaga 5), samt träffar med företrädare för direktionen och förvaltningsledningen.

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

)%,°ftf-~
Lars F Eriksson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5)
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Revisionsrapport

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 .
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 .
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021 .
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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 i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål 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:
•

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

Revisions kriterier
Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

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

3

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

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

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till
- 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.
Arets kostnader har påverkats negativt av ökade kostnader för pensioner.

Mål för verksamheten
I 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 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.

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

Det förebyggande arbetet har
inte kunnat genomföras enligt
plan på grund av covid-19.

4

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.

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 i
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.

5

Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

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

Finansiella mål

Delvis
Av årsredovisningen framgår
att 1 av 2 finansiella mål är
uppfyllt samt att 1 av 2 mål inte
är uppfyllda.

0

Verksamhetsmål

Delvis
Av årsredovi sningen framgår
att 2 av 7 verksamhetsmå l är
uppfyllda, att 1 av 7 mål delvis
är uppfyllda samt att 4 av 7
mål inte är uppfyllda.

0

6

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 , gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Revisions rapport

SaITIInanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021 -01-01 - 2021 -12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resu ltat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisn ingssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

pwc

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkn ing

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

lnvesteringsredovisning

Ja

•
•
•
•
•
•
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5

Annan information
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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 .

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

Revisions kriterier
Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
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.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga 1
avvikelser noterats.

Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
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 i allt väsentligt är rättvisande.

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 i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och
verksamheter.
2
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 kommunalförbundet
och verksamheter.

3

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

4

pwc

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
lnvesteringsredovisning
lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
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.

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 i 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.
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131
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Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2021
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Delårsrapport 2021 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets fö1iroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2021.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrappmien är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som förbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

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

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

Grundläggande granskning (Bilaga 3)

Den grundläggande granskningen visar att direktionens förvaltning delvis har utförts på
ett ändamålsenligt sätt samt att den ekonomiska förvaltningen delvis skett på ett tillfreds-

ställande sätt då förbundet ett av två finansiella mål uppnåtts. Den interna kontrollen har
varit tillräcklig.
God ekonomisk hushållning (Bilaga 4)
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.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
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.

Rapport årsredovisning (Bilaga 5)
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01 -01 - 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Vid granskningen har inga väsentliga avvikelser noterats. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt
vara rättvisande.
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.

Intern kontroll
Återrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.
Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbundsledningen.

Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2021 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde an litas PwC.
Katrineholm den 11 mars 2022
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
Sammanträdesdatum

2022-05-18
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Revisionsrapport från PwC angående
årsredovisning 2021
Beslut
1.

Direktionen beslutar att lägga revisionsrapp01ien till handlingarna och lämna den
vidare till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat årsredovisningen
för år 2021.
Besluts underlag
Granskning av årsredovisning 2021.
Granskning av god ekonomisk hushållning.
Grundläggande granskning.
Revisionsberättelse för år 2021.
Revisorernas redogörelse för år 2021.
Beslutet skickas till
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN
Sammanträdesdatum

2022-05-18

Tid och plats

Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm, onsdag 16 februari 2022

Beslutande ledamöter
Håkan Persson (S), ordförande
Berit Ö1iell (S), vice ordförande
Glenn Christensen (S)
Tommy Björkdal
Christoffer Öqvist (M)
Bertil Carlsson (C)
Johanna Karlsson (S)
Mats Karlsson (SD)
Göran Svenningson (V)

Therese Palm (S)

Roger Larsson (M)
Mirjana Cvrkalj (M)

Övriga deltagare

Mattias Gårdholt, förbundschef
Marcus Asplund, funktionschef förebyggande
Johanna Gustafsson, funktionschef verksamhetsstöd
Åsa Björlund, sekreterare

Paragrafer
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KS 2022/254

Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden
2023–2026
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden 2023–2026.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta gruppledare för respektive parti och
uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till arvodering för uppdragen.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har ett gällande arvodesreglemente reviderat av
Kommunfullmäktige senast den 25 februari 2019. Inför ny mandatperiod har
arvodesreglementet för de förtroendevalda i Vingåkers kommun setts över och ett
förslag till nytt reglemente har tagits fram. Enligt sedvänja är det nuvarande
Kommunfullmäktige som beslutar om reglementet inför ny mandatperiod och
arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Ks § 112/2022 (uppdrag till förvaltningen)
Au § 78/2022
Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Reviderat reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Vingåkers
kommun.
Flik 3.23 Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Vingåkers
kommun
Beslutet skickas till
HR
Författningssamlingen
Kommunchef
Partiföreträdare i Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-02
Handläggare

Alan Grande
0151 191 22
Alan.Grande@vingaker.se
Diarienummer

KS 2022/254

Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden
2023–2026
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden 2023–2026.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta gruppledare för respektive parti och
uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en uppdragsbeskrivning och förslag till
arvodering för uppdragen.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har ett gällande arvodesreglemente reviderat av
Kommunfullmäktige senast den 25 februari 2019. Inför ny mandatperiod har
arvodesreglementet för de förtroendevalda i Vingåkers kommun setts över och ett
förslag till nytt reglemente har tagits fram. Enligt sedvänja är det nuvarande
Kommunfullmäktige som beslutar om reglementet inför ny mandatperiod och
arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av Kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
I kommunallagen 4 kap (2017:725) återfinns bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda. Föreslaget arvodesreglemente för mandatperioden
2023–2026 har gemensamt arbetats fram i Vingåkers kommun. Samtliga partier i
Kommunfullmäktige har haft möjlighet att lämna synpunkter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

vingaker.se

2 (9)

Bakgrund
I kommunallagen 4 kap (2017:725) återfinns bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda. Motiven till bestämmelserna är att underlätta
rekrytering av förtroendevalda och att inga medborgare av ekonomiska skäl ska
behöva avstå från ett förtroendeuppdrag. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om
grunderna för ersättningar till förtroendevalda. Utöver den politiska besättningen har
beredningens arbete understötts av tjänstepersoner inom Vingåkers kommun.
Förvaltningens ståndpunkt
Då frågan om ekonomiska ersättningar är ett strikt politiskt ställningstagande, avstår
kommunledningsförvaltningen från att redovisa någon ståndpunkt i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av kommunledningsförvaltningens förslag är att
kostnaderna för ersättningar till förtroendevalda ökar eller minskar. Exakt hur mycket
kostnaden för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda kommer att öka eller
minska, går inte att säga säkert, eftersom detta är beroende av ålderssammansättning
och sysselsättning bland de förtroendevalda.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Vingåkers kommun.
Beslutet skickas till
HR
Författningssamlingen
Kommunchef
Partiföreträdare i Kommunfullmäktige

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.

Beslutet bidrar till att kostnaderna antingen
kommer att ökas eller minska för den
politiska verksamheten vilket behöver
beaktas i budgetarbetet.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

+

+
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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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REGLEMENTEN FÖR STYRELSE/NÄMND/RÅD VINGÅKERS KOMMUN

Vingåkers kommuns arvodesreglemente för
förtroendevalda
Syftet med arvodesreglementet är att göra de ekonomiska förutsättningarna för förtroendeuppdraget
tydliga. Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. kommunallagen (2017:725)
(KL) och gäller för förtroendevalda i Vingåkers kommun. En förtroendevald ska inte drabbas
ekonomiskt negativt på grund av sitt uppdrag.

1.

REGLEMENTEN FÖR STYRELSE/NÄMND/RÅD VINGÅKERS KOMMUN

Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av
bestämmelserna

§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1–2 §§ kommunallagen
(2017:725).

Ersättningsberättigade sammanträden med mera

§ 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt
har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 – 6 §§ (ersättning för förlorad arbetsinkomst
samt för förlorad pensions- och semesterförmåner) 10 § (arvode för sammanträden med mera) och 1316 §§ (ersättning för kostnader) för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
b) protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
c) förhandling eller protokollförda sammanträden avseende förberedelse inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen
d) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
e) övriga uppdrag som nämnden beslutar om deltagande i, t ex konferenser, informationsmöten,
studiebesök eller dylikt, överläggning med företrädare för annat kommunalt organ, kommunalt
samrådsorgan, besiktning eller inspektion, överläggning med utomstående myndighet eller
organisation.
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REGLEMENTEN FÖR STYRELSE/NÄMND/RÅD VINGÅKERS KOMMUN

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
för förlorad pensions- och
semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst

§ 3 Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden
för själva sammanträdet eller uppdraget, tiden för resor till och från sammanträdet eller uppdraget och
eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller uppdraget.
Ersättningen kan aldrig betalas ut till en juridisk person. Inte heller som konsultarvode eller
motsvarande.
a) Normalberäkning
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller annan förlorad ersättning
såsom arbetslöshetsersättning och föräldrapenning med högst det belopp fullmäktige beslutat.
1. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska täcka den enskildes inkomstförlust eller verifierat belopp.
b) Schablonberäkning
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst eller annan ersättning förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senaste fastställda
sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat.

-

1. Sjukpenning/dag x 125 % x 30 dagar = ersättning/timma, maximalt 225 kr/timma, 1 800 kr/dag, 165
timmar.

-

2. Sjukpenning/dag x 125 % x 365 dagar = ersättning/dag, maximalt 1 800 kr/dag, 260 dagar.
c) Förtroendevald med F-skattsedel

Förtroendevald med F-skattsedel ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorad pensionsoch semesterförmåner efter uppvisande av senaste årets taxerade inkomst med högst de belopp
kommunfullmäktige beslutat.

-

-

1. Förtroendevald med F-skattsedel kan som alternativ till § 3 b) 1-3 ovan begära ersättning med
maximalt 225 kr/timma och maximalt 1 800 kr/dag.

1.

REGLEMENTEN FÖR STYRELSE/NÄMND/RÅD VINGÅKERS KOMMUN

Förlorad pensionsförmån

§ 4 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat vilket följer det vanliga pensionsavtalet.

- -

Ia) Verifierat belopp, maximalt: 225 kr/timma, 1800 kr/dag.
Förlorad semesterförmån

§ 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat.

Ia) Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt
till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat.

Ib) Ersättning för förlorade semesterdagar på grund av uppdrag som förtroendevald i Vingåkers

kommun ska utbetalas efter begäran av den förtroendevalda. Förlusten av semesterdagar ska styrkas av
den förtroendevalda. Utbetalning sker en gång per år.

- -

Ic) Verifierat belopp, maximalt: 225 kr/timma, 1800 kr/dag.
Id) Schablonberäknat belopp: 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Särskilda arbetsförhållanden med mera

§ 6 Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.

Ia) Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Föräldraledighet
§ 7 Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i Vingåkers kommun kan begära föräldraledighet
enligt motsvarande villkor som gäller för anställda.

Ia) Föräldraledighet ska gälla för en längre och sammanhängande tidsperiod
Ib) Föräldraledigheten ska godkännas av Kommunfullmäktige, som också utser ersättare.
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Arvoden med mera
Årsarvode

§ 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat.

Ia) Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat
enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget
behörigen kan fullgöras.

Ib) För årsarvoderad förtroendevald som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall arvodet minskas i
motsvarande mån. Om frånvaron beror på sjukdom tillämpas AB i lydelse 2014-10-01 § 28 och vid
föräldraledighet AB i lydelse 2014-10-01 § 29

c) Jourersättning, 60 000 kronor per år för socialnämnden. Jouren är 24 timmar per dygn och
ersättning utbetalas utifrån ingående nätter. Jourarvodet inom socialnämnden per dygn är 130 kr för
söndag-torsdag natt och 250 kr för fredag & lördag natt. Beloppen ändras från år 2023 med samma
procent som riksdagsledamöternas arvode ändrades föregående år.

Id) Årsarvoden enligt nedan ska följa riksdagsledamöternas arvode (71.500: /månad år 2022) och med
nedan angiven arvodesnivå för respektive uppdrag

1. Kommunstyrelsens ordförande: 90 procent av riksdagsledamöternas arvode.
2. Insynsråd/oppositionsråd: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
3. Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
4. Socialnämndens ordförande: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
Fördelning
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens insynsråd
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

1.

Uppdragstid i %
100%
95 %
45%
40%

REGLEMENTEN FÖR STYRELSE/NÄMND/RÅD VINGÅKERS KOMMUN

Begränsat arvode, tjänstgörandegrad

§ 9 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat.
I procent av riksdagsledamöternas arvode. (Beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas
årsarvode).
Tjänstgörandegrad
Ordförande i Kommunfullmäktige
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande i Valnämnden1
Vice ordförande i Kommunstyrelsen
Vice ordförande i Socialnämnden
Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Vice ordförande i Valnämnden2
1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
Ordförande för revisionen
Vice ordförande för revisionen
Revisorer3
Ordförande i AB Vingåkershem
Ordförande i AB Vingåkers kommunfastigheter AB
Ordförande i Vingåkers Kraft AB
Ordförande Vingåker Vatten och Avfall AB
Vice ordförande i AB Vingåkers hem
Vice ordförande i Vingåkers kommunfastigheter AB
Vice ordförande i Vingåkers kraft AB
Vice ordförande i Vingåker Vatten och Avfall AB
Borgerlig begravningsförrättare, per förrättning4
Borgerlig vigselförrättare, per förrättning5
Vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden
Ersättaren till vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden

Uppdragstid Ii %
10
15
15
10
10
12.5
10
4
4
4
4
4
6
4
3
7,5
7,5
5
7,5
4
4
3
4
Fast arvode
Fast arvode
3
3

Ia) För arvoderad förtroendevald som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall arvodet minskas i

motsvarande mån. Om frånvaron beror på sjukdom tillämpas AB i lydelse 2014-10-01 § 28 och vid
föräldraledighet AB i lydelse 2014-10-01 § 29
b) Ledamot från Vingåkers kommun som är vald som ledamot i LAG/styrelsen för Leader Sörmland
ska erhålla ett arvode om 7,5% av riksdagsledamöternas arvode, beräknat på 80 procent av
riksdagsledamöternas arvode så länge ledamoten har uppdraget i Leaders LAG/styrelse.

Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej ordförande.
Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej vice ordförande.
3
Arvodet till revisorer inkluderar även revision av kommunala bolag, kommunalförbund o dyl.
4
Fast arvode. 900: 5
Fast arvode. 900: 1
2
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REGLEMENTEN FÖR STYRELSE/NÄMND/RÅD VINGÅKERS KOMMUN

Arvode för sammanträden med mera

§ 10 Förtroendevalda har rätt till sammanträdesarvode enligt §2 med belopp som fullmäktige beslutat.
a) Sammanträdesarvodet utgår från halv- och heldagsersättning. Halvdag uppgår till 4 timmar och
heldag 4 timmar och mer. Ett fast arvode på 600 kronor betalas ut för halvdag och 1200 kronor för
heldag. Även ej tjänstgörande ersättare erhåller fullt arvode.

Protokolljustering

§ 11 För protokolljustering utgår ett fast arvode på 300 kronor. I arvodet ingår reseersättning och tid.

-

Ia) Vid direktjustering eller justering i anslutning till mötet utgår inget arvode för justering. Det gäller
även protokoll som signeras och justeras elektroniskt.

Kommunal pension
§ 12

Ia) Förtroendevalda på hel- och deltid
Kommunen har tidigare antagit ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda” (PBF). Bestämmelserna har gällt från och med 2003-01-01.

I1. Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på både heltid och deltid oavsett hur många procent man
arbetar.

I2. Pension och avgångsersättning samordnas med eventuell förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst

motsvarande tre prisbasbelopp per år undantas dock från samordning. I övrigt beräknas och utbetalas
pension och avgångsersättning enligt bestämmelserna i PBF.

Ib) Fritidspolitiker
Kommunens fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.

Ic) Nytillträdda förtroendevalda efter 2015-01-01
Efter att Sveriges Kommuner och Regioner den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL 18 gäller
för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF- KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte
tidigare omfattas av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller i likhet med OPF14 inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
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Ersättning för kostnader
Resekostnader

§ 13 Förtroendevald har rätt till ersättning för resekostnader som uppstår på grund av uppdraget.
Reseersättning utbetalas om färdvägen enkel resa till platsen för sammanträdet/förrättningen överstiger
fem kilometer. Billigast färdsätt ska väljas. Om egen bil används utgår ersättning enligt samma regler
som för kommunens anställda.

Ia) Ersättning betalas enbart ut för den merkostnad för resor som orsakats av uppdraget. Till exempel
ersätts inte arbetsresor som skulle ha genomförts samma dag för motsvarande kostnad.

Ib) Förtroendevald som veckopendlar till arbete eller studier har inte rätt till reseersättning för separat
resa som orsakas av uppdraget.

Ic) Förtroendevald som är bosatt utanför kommunen har inte rätt till ersättning från bostadsorten.
Barntillsynskostnader

§ 14 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre
barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat.

Ia) Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och
ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

b) Ersättning för kostnader för barntillsynskostnader utbetalas med verifierat belopp eller
schablonbelopp

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt
eller svårt sjuk

§ 15 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit, till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande, för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat.

Ia) Ersättningen betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
b) Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk utbetalas med
verifierat belopp eller schablonbelopp.

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda
kostnader

§ 16 Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit
till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri
ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och
liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat.
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a) Ersättning för kostnader för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader utbetalas med
verifierat belopp eller schablonbelopp.
Schablonbelopp avseende 14-16 §§ görs mot aktuell medeltimlön för barnskötare/undersköterska
inklusive semesterersättning och personalomkostnadspålägg om inte verifierat belopp kan styrkas.

Övriga kostnader

§ 17 För andra kostnader än som avses i 12-16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa
att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
a) Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av
arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
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Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning

§ 18 För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster
eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare
eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Ia) För att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall förlusten intygas av arbetsgivaren på
fastställd blankett eller genom uppvisande av verifierad lönespecifikation där inkomstförlusten
redovisas.

Ib) Arvode enligt 7-10 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
§ 19 Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas i samband med och senast
inom två år från pensionstillfället.

Ia) Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån eller yrkande om andra

ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde
eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna

§ 20 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

Utbetalningar

§ 21 Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar sker månatligen.
a) Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.

-

b) För övriga ersättningar gäller att styrkta uppgifter enligt § 18 skall vara HR-enheten tillhanda
senaste den 5:e i varje månad för utbetalning samma månad.
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Bilagor
Bilaga 16
Uppdrag
Ordförande i Kommunfullmäktige
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande i Valnämnden7
Vice ordförande i Kommunstyrelsen
Vice ordförande i Socialnämnden
Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Vice ordförande i Valnämnden8
1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
Ordförande för revisionen
Vice ordförande för revisionen
Revisorer
Ordförande i AB Vingåkershem
Ordförande i AB Vingåkers kommunfastigheter AB
Ordförande i Vingåkers Kraft AB
Ordförande Vingåker Vatten och Avfall AB
Vice ordförande i AB Vingåkers hem
Vice ordförande i Vingåkers kommunfastigheter AB
Vice ordförande i Vingåkers kraft AB
Vice ordförande i Vingåker Vatten och Avfall AB
Borgerlig begravningsförrättare, per förrättning9
Borgerlig vigselförrättare, per förrättning10
Vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden
Ersättaren till vice ordförande i den gemensamma
överförmyndarnämnden

Tjänstgöringsgrad Ii %
10
15
15
10
10
12.5
10
4
4
4
4
4
6
4
3
7,5
7,5
5
7,5
4
4
3
4
Fast arvode
Fast arvode
3
3

Ekonomisk ersättning
I5720 kr/månI
I8580 kr/månI
I8580 kr/månI
I5720 kr/månI
I5720 kr/månI
I7150 kr/månI
I5720 kr/månI
I2288 kr/månI
I2288 kr/månI
I2288 kr/månI
I2288 kr/månI
I2288 kr/månI
I3432 kr/månI
I2288 kr/månI
I1716 kr/månI
I4290 kr/månI
I4290 kr/månI
I2860 kr/månI
I4290 kr/månI
I2288 kr/månI
I2288 kr/månI
I1716 kr/månI
I2288 kr/månI

Beloppen avser 2022 års siffror. Bilagan revideras automatiskt vid ändring av riksdagledamotssarvodet
Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej ordförande.
8 Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej ordförande.
9 Fast arvode. 900:10 Fast arvode. 900:6
7

1.

I1716 kr/månI

I1716 kr/månI
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Au§ 78

Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden

2023-2026
Arbetsutskottets beslut

Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden 2023- 2026.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta gruppledare för respektive parti och
uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till arvodering för uppdragen.
Förslag till kommunstyrelsen
3.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att göra
en uppdragsbeskrivning för KSO, gruppledare, oppositionsråd, ordföringar och
vice ordföringar.

Sammanfattning av ärendet

Vingåkers kommun har ett gällande arvodesreglemente reviderat av
Kommunfullmäktige senast den 25 februari 2019. Inför ny mandatperiod har
arvodesreglementet för de förtroendevalda i Vingåkers kommun setts över och ett
förslag till nytt reglemente har tagits fram. Enligt sedvänja är det nuvarande
Kommunfullmäktige som beslutar om reglementet inför ny mandatperiod och
arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av Kommunfullmäktige.
Yrkande
Ordförande gör ett ändringsyrkande, att i beslutspunkt 2 ta bort; att ta fram en
uppdragsbeskrivning och

Ordförande gör ett tilläggsyrkande med förslag till kommunstyrelsen att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att göra en uppdragsbeskrivning för KSO, gruppledare,
oppositionsråd, ordföringar och vice ordföringar.
Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta att bifalla ordförandes
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut med
ordförandes ändringsyrkande på beslutspunkt 2 och finner att så är fallet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Reviderat reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Vingåkers
kommun .
Flik 3.23 Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Vingåkers
kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

!I
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

101
(123)

Beslutet skickas till
HR
Författningssamlingen
Kommunchef
Partiföreträdare i Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Vingåkers
kommun
87
(123)

Tid och plats
Tisdagen den 24 maj 2022, kl. 09:00-11 :35 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) §§ 69-75, 77-95
Robert Skoglund (S) §§ 69-85, 87-95
Charlotte Prennfors (M)
Anna Lejon (M) tjänstg. ers §§ 76, 86

Anneli Bengtsson (S) § 76
Anna Lejon (M) §§ 69-75,77-85, 87-95
Robert Skoglund (S) § 86

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 71
Lars Östling, fastighetschef VKF AB § 71
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 71
Nell ie Jonasson, nämndsekreterare

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

69- 95

_\ . f . ® ~ ---- -·---··---·- --·---·---·--··- --·---··--·

Not};& ~ . .. .. . ..
Anneli Bengtsson

Justerande

~ g µ ; ~ ............ .................
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

88
(123)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Datum för anslagsuppsättande

2022-05 -3 0

Datum för anslagsnedtagande

2022-06-2 1

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

J('J.JMJJ -\,,.

/1 • • ,

... .. .. ... ... .. .... ............... av~.~ ~····· · ···· ·· ··· ···
Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

Ks

§

2022-06-07

112
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden

2023-2026
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun - Mandatperioden 2023- 2026.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta gruppledare för respektive parti och
uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till arvodering för uppdragen.

Kommunstyrelsens beslut
3.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att göra
en uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens ordförande, gruppledare,
oppositionsråd, nämndordföranden och vice nämndordföranden.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har ett gällande arvodesreglemente reviderat av
Kommunfullmäktige senast den 25 februari 2019. Inför ny mandatperiod har
arvodesreglementet för de förtroendevalda i Vingåkers kommun setts över och ett
förslag till nytt reglemente har tagits fram. Enligt sedvänja är det nuvarande
Kommunfullmäktige som beslutar om reglementet inför ny mandatperiod och
arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Reviderat reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Vingåkers
kommun.
Flik 3.23 Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Vingåkers
kommun
Au§ 78/2022

Beslutet skickas till
HR
Författningssamlingen
Kommunchef
Partiföreträdare i Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

112
(156)

Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 13:15-18:05 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf. §§ I O1-109, 111-130
Robert Skoglund (S) I :a vice ordf. § § I O1-107, I I I 119, 121 - 130 Ordf. 110
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S) §§ 104- 130
Ing-Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO) tjänstg. ersättare
Monica Granström (S) tjänstg. ers§§ 101 - 103 , 108110,120

Monica Granström (S) §§ I 04- 107,
111 - 119, 121-130
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§ I 04-106
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 104
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 104
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § I 03
Lars Östling, fastighetschef, VKF AB § I 04
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 106

Paragrafer

101 - 130

Sekreterare

.// ............ ........ ........ .. ....... .
... VC~
............--<---·
\>.v "-'
v ~·····
Nelli/ )nasson

Ordförande

Utldld!~~ · · · ··· ···
Ann/),1Be~g7 son

Justerande

jll_frJIJDc-fte ~

Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-06-10

Datum för anslagsnedtagande

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

······· ........ ... ..W . ~ ~...................... .
Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

91
(xx)

Kf §

KS 2021/535

Svar på motion om att avveckla avtalet med
Migrationsverket
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna föreslår genom en motion av Charlotte Prennfors (M) den 29 augusti
2021
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att säga upp avtalet med
Migrationsverket i sin helhet, och
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att kartlägga antalet boende i sina
fastigheter. Detta för att fastställa säkerheten för våra medborgare.
Förslag till beslut är att avslå den första strecksatsen med motiveringen att det är
fastighetsbolaget som ska avgöra vilka hyresgäster bolaget ska ha, och att avslå den
andra strecksatsen med motiveringen att det är bolaget som bör avgöra vilka åtgärder
som kan behövas för att ha nödvändig kontroll på vilka som bor i lägenheterna.
Beslutsunderlag
Ks § 118/2022
Au § 84/2022
Tjänsteutlåtande 2022-04-14
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Vingåkers
kommun
1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-23
Handläggare

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

KS 2021/535

Svar på motion Avveckla avtalen med Migrationsverket
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna föreslår genom en motion av Charlotte Prennfors (M) den 29 augusti
2021
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att säga upp avtalet med
Migrationsverket i sin helhet, och
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att kartlägga antalet boende i sina
fastigheter. Detta för att fastställa säkerheten för våra medborgare.
Förslag till beslut är att avslå den första strecksatsen med motiveringen att det är
fastighetsbolaget som ska avgöra vilka hyresgäster bolaget ska ha, och att avslå den
andra strecksatsen med motiveringen att det är bolaget som bör avgöra vilka åtgärder
som kan behövas för att ha nödvändig kontroll på vilka som bor i lägenheterna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen i samråd med socialchefen och vd för
fastighetsbolaget.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

vingaker.se
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Förvaltningens ståndpunkt
Moderaterna föreslår genom en motion av Charlotte Prennfors (M) den 29 augusti
2021
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att säga upp avtalet med
Migrationsverket i sin helhet, och
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att kartlägga antalet boende i sina
fastigheter. Detta för att fastställa säkerheten för våra medborgare.
Förvaltningen menar angående den första strecksatsen att det ska vara
fastighetsbolaget själv och dess styrelse som ska avgöra vilka hyresgäster bolaget ska
ha.
Även när det gäller att ha kunskap om antalet personer som bor i bolagets lägenheter
bör det vara en fråga för bolaget. Förvaltningen har inhämtat från bolaget att det har en
nära dialog med Migrationsverket om hur lägenheterna används.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
XXX
1111
Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

Förslag till beslut ger ingen påverkan på
målet.

Förslag till beslut ger ingen påverkan på
målet.

Förslag till beslut ger ingen påverkan på
målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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]"
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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?

Den
svenska
modellen

e
Motion

Avveckla avtalen med Migrationsverket.
Vingåker har en stark historia av att värna människor på flykt. Vi har alltid tagit ett
stort ansvar och det ska vi vara stolta över. Men kan man hjälpa någon när man
inte kan hjälpa sig själv? Är det inte dags att börja tänka på vad vårt åtagande ger
för hjälp?
Genom avtalet med Migrationsverket kommer även en mängd barn och etablerar
sig i vår kommun men vi har inte arbetstillfällen att erbjuda deras föräldrar.
Så många av dessa barn ska ryckas upp ytterligare en gång och etablera nya
kontakter på en ny ort eller stad.
I våras frågade jag hur många personer vi hade i kommunen genom
Migrationsverket, svaret då var 247 personer. Migrationsverket hyr 32 lägenheter i
kommunen, betyder att det bor 7,7 personer i varje lägenhet
Vi har även privata fastighetsägare som hyr ut till Migrationsverket men där har vi
inga siffror.
Ytterligare frågeställning är: Hur bygger vi skolor när mängden barn varierar stort,
hur anställer vi rätt antal lärare och pedagoger när vi inte vet behovet?
Moderaterna föreslår:
- Att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att säga upp avtalet med
Migrationsverket i sin helhet.
- Att uppdra vårt kommunalt ägda fastighetsbolag att kartlägga antalet boende
i sina fastigheter. Detta för att fastställa säkerheten för våra medborgare.
Vingåker 20210829
Charlotte Prennfors (M)
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KS 2021/535

Au§ 84

Svar på motion om att avveckla avtalet med
Migrationsverket
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen .

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna föreslår genom en motion av Charlotte Prennfors (M) den 29 augusti
2021
- att uppdra vårt kommunalt ägdafastighetsbolag att säga upp avtalet med
Migrationsverket i sin helhet, och
- att uppdra vårt kommunalt ägdafastighetsbolag att kartlägga antalet boende i sina
fastigheter. Detta för att fastställa säkerheten för våra medborgare.
Förslag till beslut är att avslå den första strecksatsen med motiveringen att det är
fastighetsbolaget som ska avgöra vilka hyresgäster bolaget ska ha, och att avslå den
andra strecksatsen med motiveringen att det är bolaget som bör avgöra vilka åtgärder
som kan behövas för att ha nödvändig kontroll på vilka som bor i lägenheterna.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar avslag till förslag till beslut och yrkar bifall till
motionen.
Ordförande yrkar avslag på Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande och
bifallsyrkande på motionen.
Ordförande yrkar bifall till förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Charlotte Prennfors (M)
avslagsyrkande på förslag till beslut och bifallsyrkande på motionen och dels
ordförandes bifallsyrkande på förslag till beslut och avslagsyrkande på motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förslag till beslut att avslå motionen.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-04-14

Beslutet skickas till
Förslagsstäl Iaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Tisdagen den 24 maj 2022, kl. 09:00-11 :35 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) §§ 69-75 , 77-95
Robert Skoglund (S) §§ 69-85, 87-95
Charlotte Prennfors (M)
Anna Lejon (M) tjänstg. ers §§ 76, 86

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef'
Elin Höghielm, ekonomichef§ 71
Lars Östling, fastighetschef VKF AB § 71
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 71
Nellie Jonasson, nämndsekreterare

Paragrafer

69- 95

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors

Anneli Bengtsson (S) § 76
Anna Lejon (M) §§ 69-75,77-85, 87-95
Robert Skoglund (S) § 86
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Datum för anslagsuppsättande

2022-05-30

Datum för anslagsnedtagande

2022-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

iJ{1JJJJ;JJ .-1...
n_ ., - ,.
.. ... .... ...... ... ...............
a~~- ~~ - .... ...... .. ...... .
A

/

Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande
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KS 2021/535

Svar på motion om att avveckla avtalet med
Migrationsverket
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna föreslår genom en motion av Charlotte Prennfors (M) den 29 augusti
2021
- att uppdra vårt kommunalt ägda fastighets bolag att säga upp avtalet med
Migrationsverket i sin helhet, och
- att uppdra vårt kommunalt ägdafastighetsbolag att kartlägga antalet boende i sina
fastigheter. Detta för att fastställa säkerheten för våra medborgare.
Förslag till beslut är att avslå den första strecksatsen med motiveringen att det är
fastighetsbolaget som ska avgöra vilka hyresgäster bolaget ska ha, och att avslå den
andra strecksatsen med motiveringen att det är bolaget som bör avgöra vilka åtgärder
som kan behövas för att ha nödvändig kontroll på vilka som bor i lägenheterna.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M), Anna Lejon (M), Lars-Göran Karlsson (SO) och Hans
Jonsson (SO) yrkar på avslag till förslag till beslut och yrkar bifall till motionen.
Anneli Bengtsson (S) yrkar avslag på Charlotte Prennfors (M) med fleras
avslagsyrkande på förslag till beslut och bifallsyrkande på motionen.
Anneli Bengtsson (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Lennart Andersson (KO), Tiina
Rokka (V), Håkan Östlund (MP) och Ing-Mari Frössevi (C) yrkar bifall på förslag till
beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, förslag till beslut ställs mot
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Reservation
Charlotte Prennfors (M), Anna Lejon (M), Lars-Göran Karlsson (SO) och Hans
Jonsson (SO) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-04-14
Au§ 84/2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 13: 15- 18:05 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf. §§ I O1- 109, 111 - 130
Robert Skoglund (S) l :a vice ordf. §§ I O1-107, 111119, 121-130Ordf.110
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S) §§ I 04- 130
Ing-Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO) tjänstg. ersättare
Monica Granström (S) tjänstg. ers §§ I O1- 103 , I 08110, 120

Monica Granström (S) §§ 104- 107,
111 - 119, 121-130
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§ I 04-106
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 104
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § I 04
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 103
Lars Östling, fastighetschef, VKF AB § I 04
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 106

Paragrafer

101 - 130

Sekreterare
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Nelli:P}nasson

Ordförande

... Uiikd!~~ · · · ····
Ann/),1Bengtsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-06- 10

Datum för anslagsnedtagande

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

··· ·· ······ ·········\JrM&~.... .. ..... ........ ....
Nellie Jonasson

Utdrags bestyrkande
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Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut Kf § 39/2022:
Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv för AB
Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser varje år över bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala
bolagen. I det beslut som fullmäktige den 11 april 2022 fattade om revidering (KS
2022/119) låg en felaktig version av ägardirektiven. Nu tas därför beslutet om. De
formuleringar som felaktigt hade fallit bort (t.ex. om vad som är frågor av principiell
betydelse eller stor vikt) har lagts tillbaka. De egentliga förändringar som annars görs i
årets revidering är bara att där det sägs att något ska gälla till 2021 ändras till 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-04-28
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker
kraft AB, med ändringar markerade, slutlig version om ändringarna beslutas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-28
Handläggare

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

KS 2022/267

Revidering av ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut Kf § 39/2022:
Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv för AB
Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker kraft AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser varje år över bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala
bolagen. I det beslut som fullmäktige den 11 april 2022 fattade om revidering (KS
2022/119) låg en felaktig version av ägardirektiven. Nu tas därför beslutet om. De
formuleringar som felaktigt hade fallit bort (t.ex. om vad som är frågor av principiell
betydelse eller stor vikt) har lagts tillbaka. De egentliga förändringar som annars görs i
årets revidering är bara att där det sägs att något ska gälla till 2021 ändras till 2023.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Sedan flera år arbetar kommunen löpande med att höja kvaliteten i ägarstyrningen.
Den årliga översynen av bolagsordningar och ägardirektiv är en del av det. I årets

vingaker.se
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revidering är ändringen att inaktuella årtal ändras, utöver att de formuleringar som
felaktigt hade fallit bort i beslutet i april har lagts tillbaka.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna ändringarna får inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåker
kraft AB, med ändringar markerade, slutlig version om ändringarna beslutas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåker kraft AB

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för bolagens olika verksamheter (se
nedan). Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive
bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs
också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med
beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från
bolagen.
För 2019-2023 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom
underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

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

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

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

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

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

•

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

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

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

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

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

•

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

•

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

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2023
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en undersökning om hur kunderna,
representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog med förvaltningarna inför
ingrepp i en fastighet, ambition att minimera påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets
planering ser ut. Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

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

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

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

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2023 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr
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Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2021.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2021.
Ärendets beredning
Förvaltningen har tagit del av revisorernas redogörelse för Vårdförbundet Sörmlands
årsredovisning för 2021.
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 i frågan om ansvarsfrihet för
direktionen än den som revisorerna har gjort.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland
Missiv
Revisionsberättelse
Granskning av årsredovisning
Granskning av delårsbokslut
Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

+

+
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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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ORDFÖRANDES KOMMENTARER
Året 2021 prövade oss på nytt, vi kom inte undan Coronans framfart det här året heller. Trots
det har verksamheten om än tidvis begränsad hållit öppet och behandlingen pågått.
Det har funnits en utbredd oro över hur alkoholkonsumtionen skulle påverkas under de
månader då stora delar av befolkningen hållit sig i olika grader av karantän – och varken behövt
ta bilen, träffa arbetskamrater eller haft några andra naturliga hinder för ett ökat drickande.
Nu visar preliminära resultat från de rikstäckande Monitormätningarna att den totala
anskaffningen av alkohol tvärtom sjönk med sju procent jämfört med motsvarande period förra
året. Systembolagets försäljning ökade visserligen, men både resandeinförsel och försäljning på
restauranger har minskat. Samtidigt som försäljningen minskat framgår det av de genomförda
intervjuerna att alkoholkonsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader
år 2019.
Detta kan förklaras av att man i större utsträckning konsumerar drycker som har sparats från
tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor. (Källa Systembolaget)
Patienter som kommer till Vårnäs för behandling är många gånger i ett sämre skick än tidigare
år. Det är en varningsklocka, det kan finnas ett uppdämt behov i våra kommuner på grund av
pandemin. Beroendesjukdomen tar inte semester på grund av pandemi eller inte.
Patienter har under andra halvåret 2021 fått erbjudan att vaccinera sig mot Covid-19, vilket
mottagets positivt. Ett av många bra initiativ från vår personal för kampen mot pandemin.
För Familjerådgivningens verksamhet, har Vårdförbundet tillämpat avgiftsfrihet för första
besöket även under 2021. Med ofta påtvingat hemmajobb i samhället på grund av pandemin
blir det större chans till konflikter i hemmet, då ska det vara lätt att söka hjälp och vägledning
genom familjerådgivningen. Dock har inte besöken ökat under året utan ligger som tidigare år.
Även 12 stegs behandlingen har fortsatt anpassas med mindre stegsgrupper i pandemins
fotspår.
Anhörigbehandlingens verksamhet har under året varit något begränsad, färre utbildningar har
genomförts än normalt.
Vårdförbundets utbildning ”12 stegets lärprocesser” har genomförds vid ett tillfälle, då med
deltagare från bl. a socialtjänsten från Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs och externt.
Direktionen vill speciellt tacka samtlig personal i förbundet som ställt om verksamheterna
säkert och tryggt. Detta gäller även Region Sörmlands smittskydd för de kontakter, goda råd
och anvisningar samt samarbete som präglat året.
Roger Ljunggren
Ordförande
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Översikt över verksamhetens utveckling
Inledning
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för
utvecklingen av Vårdförbundet Sörmlands verksamheter och resultat under året 2021.
Uppföljningen i årsredovisningen utgår från vad som beslutats i Vårdförbundet Sörmlands
verksamhetsplan med budget 2021 - 2023 och som årsredovisningen svarar upp gentemot.
Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning fastställs av direktionen i mars.
Inför arbetet med årsredovisningen 2021 har strukturen setts över utifrån aktuella
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en hel del
förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.
I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi och verksamhet.
Syftet är att ge en bred bild av verksamheten med utgångspunkt från målen för god
ekonomisk hushållning.

Verksamhetens utveckling under perioden
Fem år i sammandrag

2021

2020

2019

2018

2017

Intäkter
Kostnader
Tillgångar 31/12
Finansnetto
Avskrivningar
Årets resultat
Nettoinvesteringar
Pensionsskuld
(inklusive löneskatt)
Eget kapital
Soliditet

27 632
25 495
32 638
1 131
666
2 602
34
703

33 672
29 140
30 282
-371
801
3 360
0
606

40 139
37 456
30 346
1 319
884
3 118
1 354
589

26 111
35 682
26 086
113
898
-196
748
560

36 770
34 606
26 442
81
842
1 374
454
593

24 655
76%

22 053
73%

18 693
63%

15 575
59%

15 771
60%

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom
årliga anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för
avgiftningsverksamheten. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av
intäkterna för de externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga
behandlingen för kvinnor och män i de så kallade halvvägshusen. Ramavtal har tecknats
med flera kommuner under 2021, åtgärder som bidrar till att öka Vårnäs stabilitet på längre
sikt.
2021 har i hög utsträckning fortsatt präglats av pandemin. Vårdförbundet Sörmland har
anpassat och följt myndigheters rekommendationer med syfte att minska smittspridningen
och säkerställa en trygg och säker vård, vilket har påverkat beläggningen på Vårnäs
behandlingshem och antalet besök på familjerådgivningen.
Vårdförbundet Sörmlands resultat för år 2021 är positivt med 2 602 tkr, vilket är lägre än
föregående år. Resultaten 2021 och 2020 är inte jämförbara eftersom verksamheten
Gläntan ingick i årsredovisningen 2020. Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
781 tkr.
Vårnäs resultat uppgick till 1 636 tkr, en minskning jämfört med 2020. Verksamhetens
intäkter minskade med 90 tkr (0.3%). Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög
grad av intäkternas storlek i denna del. Pandemin har medfört lägre intäkter från den
förlängda behandlingen och externa placeringar
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Familjerådgivningens resultat uppgick till 969 tkr, en ökning jämfört med 2020, vilket beror
på minskade personalkostnader under rekryteringstiden. Vårdförbundets kostnader har
minskat liksom kostnaderna för Vårnäs och Familjerådgivningen.
Vårdförbundet Sörmlands resultat är en följd av orealiserade vinster, ersättning från staten
för sjuklönekostnader samt ersättning från arbetsförmedlingen. Vårdförbundet Sörmland
har också under 2021 haft lägre personalkostnader, lägre matkostnader och lägre
bränslekostnader jämfört med föregående år. Pandemin medförde minskade
intäkter/vårdavgifter på grund av kraftigt minskade externa placeringar på halvvägshuset.
Samtidigt minskade verksamhetens kostnader genom att aktiviteter sköts på framtiden
samt att möten och kompetensutveckling lades på is eller genomfördes digital.
Trots utmaningarna som Vårdförbundet Sörmland har ställts inför har två av två finansiella
mål uppnåtts samtidigt som även de flesta verksamhetsmålen har uppnåtts helt eller delvis.
Underhåll är på en relativt hög nivå. Måluppfyllelsen behöver stärkas inom vissa delar,
bland annat öppet intag.
Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin är fortsatt hög. På längre sikt kan pandemin
och ändrade anslag få betydande effekter för Vårdförbundet Sörmland.
Därför är det av största vikt att arbetet med effektivisering av verksamheterna fortsätter på
både kort och lång sikt.

Vårdförbundet Sörmland
Översiktlig beskrivning
Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland
som medlemmar. Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåker.
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för
gemensam behandlingsverkshet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och
boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning.
Därav följde de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland.
-

Ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd behandling
samt individuellt anpassad eftervård

-

Verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer

-

Ansvara för familjerådgivningen. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga
kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser.

-

Bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt ha
en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter inom
förbundet med denna inriktning.

Årsredovisning 2021 Vårdförbundet Sörmland Sida | 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
Verksamhetsrapport
I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma resultat och ekonomisk
ställning för Vårdförbundet Sörmland. Även volymutveckling inom Vårnäs och
Familjerådgivningen sammanfattas.
En stor betydelse för verksamhet och resultat inom Vårdförbundet Sörmland är
coronapandemin, både när det gäller utveckling under året och fortsatt påverkan inför
kommande år. Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån
smittskyddskydd och omgivande förutsättningar med bland annat placeringar i enkelrum i
stället för dubbelrum. Under året har Vårnäs succesivt öppnat upp utifrån gällande
rekommendationer från slutet av augusti. Det finns upparbetade rutiner med hänsyn till
coronapandemin i verksamhetsplaneringen.

Styrmått och uppföljning
Styrmått

Utfall 2021

Utfall 2020

5134

5516

14,07

15,08

Vårnäs
Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år
Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 patienter/dygn
Väntetiden för inskrivning, max 14 dagar

14

16,25

94,3%

92,2%

154

159

Kostnader för investeringar/underhåll i lokaler, minst
3% av omsättningen

5,6%

4,14%

Kostnader för kompetensutveckling, minst 1% av
omsättning

1,2%

0,8%

24

12

Antal bokade samtal

1860

2010

Antal genomförda samtal

1322

1455

10

8

Andel nöjda patienter/beställare, minst 75%
Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år

Minst 20 timmars handledning/år
Familjerådgivningen

Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för
samtal, max 14 dagar
Andelen nöjda klienter, minst 80%
Antal nya ärenden

96%

95%

476

454

Antal pågående ärenden vid periodens slut

225

227

Antal avslutade ärenden

467

457

1,5%

1,4%

Kostnad för kompetensutveckling, minst 1% av
omsättningen

Kommentar:
Vårnäs har stegvis under året planerat för återgång till normal verksamhet efter restrik-
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tioner och omhändertagande av ökade volymer. Sedan augusti har man åter åkt på AAresor och besökt självhjälpsgrupper. Återbesöksverksamheten är åter i gång, maxantal två
stycken per återbesök. Söndagstalare kommer varje söndag och patienterna kan åter ta
emot besök på söndagarna. Anhörigprogram och CTL-utbildningen är också igång.
Väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32
personer tid inom 2 veckor.
Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 358 under perioden hos familjerådgivningen.
Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 10 dagar jämfört med
8 dagar samma period förra året (mål 14 dagar).

Öppet Intag

Öppet intag 2021
4500
4000

3825

3500
2714
2322

3000
2500
2000

1278
1027947

1248
998
841

1500
1000

111 ■-• 111 l■L
336

500

47

0
Eskilstuna

Katrineholm

■ Budgeterat

613 505 627

279

Vingåker

■

Ufall 2021

Strängnäs

■

Flen

2020

Öppet intag 2021 – utfall och budget

Kommun
Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen
Totalt öppna
intaget

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 248
336
1 278
613
7 300

Nyttjade
vårddygn
2021
2 714
841
47
1 027
505
5 134

Procentuellt
nyttjande
2021
71 %
67 %
14 %
80 %
82 %
70 %

Nyttjade
vårddygn
2020
2 322
1 245
336
1 278
627
5 173

Procentuellt
nyttjade
2020
61 %
80 %
83 %
74 %
103 %
71 %
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Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden:
Externa
uppdragsgivare
Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga
Totalt externa

Totalt Hvh

2021

2020

2019

Budgeterat
vårddygn år
2021

451
73
48
23
595

172
159
0
11
144

258
182
49
81
570

1095

1 031

1308

2 101

2190

Kommentar:
Under perioden har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i förhållande till
budgetmål (20,0), total 14,07 patienter/vårddygn jämfört med 14,14 år 2020.
Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en
ökning för perioden från 0,94 patienter/vårddygn (2020) till 1,63 patienter/ vårddygn
(2021).
Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under
perioden har det minskat till 2,83 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året
3,58.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk
Verksamhetsrisker

Orsak

Påverkan

Minskade externa och
interna intäkter

Restriktioner till följd
av pandemin

Bristande samsyn

Personalomsättning i Brister i vårdkedjan
medlemskommunerna

Ineffektiv missbruksvård

Bristande samverkan

Hantering

Ekonomi i obalans inom Omställning av
intäktsfinansierad
verksamheten
verksamhet
Ökat missbruk,
Konsekvenser av
Ökade kötider
Plan för omhändervolymökningar
pandemin. Distanstagande av ökade
arbetets avsaknad av
volymer efter pandemin
rutiner och social
kontroll ökar risken för
alkoholproblem.
Färre externa placeringar
Frånvaro av ramavtal Vi når inte upp till
Göra oss attraktiva i
budget-målen
upphandlingar
Ökade relationsproblem
Konsekvenser av
Längre väntetider
Kommunikationsplan,
komplexa familjeinformationsinsatser
bildningar, pandemin,
Familjerådgivningen
hemarbete
Risk för personalomsättning Osäkert läge med
Oro för Vårnäs framtid Information,
ägarkommunerna
kommunikation
Omvärldsrisker
Samtliga medlemskommuner fått inbjudan
till CTL utbildning
Höga kostnader,
Kommunikationsplan
bristfällig vårdkedja
planeras, informationssom ej fångar upp
insatser, chefsutbildning
behandlingsresultat från Region Sörmland,
Vårnäs
samverkansanträngningar

Finansiella risker
Finansieringsrisk

Underskott, socialnämnden Eskilstuna

Påverkar intäkter

Oförutsedda
underhållskostnader

Dolda fel, ej kända

Ökade kostnader

God ekonomisk
hushållning, samverkan,
långsiktighet i planering
Avsättning underhållskonto, plan för underhåll
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Kommentar:
Verksamhetsrisker
En viss osäkerhet finns under coronatiden med hur det fortsatt påverkar öppet intag och
externa placeringar.
Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår
fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården som de erbjuds.
För att arbeta upp samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna har en
rådgivare på Vårnäs fått ett särskilt ansvar som placeringssamordnare.
Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Barns behov och livssituation
behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s barnkonvention. För att kunna
följa en alltmer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är
uppdaterade om vad som händer i samhället. Kommuninvånarna ska informeras om
familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske kontinuerligt t ex
genom samverkan med föräldrautbildning, familjecentralerna och närliggande vårdgivare.
Familjerådgivningens roll är att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer, där man i
lugn och ro kan ta sig tid att diskutera, bearbeta och starta förändringsprocesser i svåra
och livsavgörande frågor.
Omvärldsrisker
Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga upp
behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter som förbundet kan utveckla som
huvudman.
Finansiella risker
Socialnämnderna i medlemskommunerna har en ansträngd ekonomisk situation. En av
orsakerna är ökade kostnader för placeringar barn- och unga och vuxna missbruk. Olika
åtgärder diskuteras för att få en ekonomi i balans.

Pensionsförpliktelser
Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse
I enlighet med den kommunala redovisningslagen ska Vårdförbundet Sörmland redovisa
pensionsförpliktelser.
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring
genom särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars
anställning upphört före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna
försäkring.
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej
uppnått pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då
heller inte av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två
individer, redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 709 tkr
inklusive löneskatt.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 52 tkr inklusive
löneskatt.
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För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än
1954 och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under
avtalet PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget
SPP. Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09 uppgår
till 1 076 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning jämfört med föregående år (1 507
tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2020 visas i
driftredovisningen.

Händelser av väsentlig betydelse
Väsentliga händelser under perioden
Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet
Sörmlands verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.
•

Vårnäs behandlingshem har varit med på olika upphandlingar och fått tilldelning och
ramavtal med Adda (f d SKL Kommentus).

•

Ramavtal har tecknats med Linköping/Norrköping (Finspång, Kinda, Mjölby, Motala,
Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög) och Örebro (Arboga, Askersund,
Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg,
Ljusnarsberg, Nora och Surahammar) efter upphandling

•

Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden
15 feb – 31dec 2021.

•

30 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under
behandlingstiden på Vårnäs.

•

Den fysiska telefonväxeln har bytts ut till en molntjänst.

•

Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan.

•

Ny Skogsbruksplan har upprättats för perioden 2021-09-13 – 2031-09-13

•

Kommunfullmäktige i Eskilstuna fattade i december beslut om att begära utträde ur
behandlingsformen öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026, om
inte en tillfredsställande överenskommelse för formerna för verksamheten kan nås genom
förhandlingar under 2022.
Eskilstuna kommun skickar in begäran om reducerad årsavgift under perioden 2023-2025.
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Styrning och uppföljning av Vårdförbundets
verksamhet
Utgångspunkt för styrningen

Cn01.._le f1 inv•Je..........,._,,_
fem81'W!Wet.1mtt,e.._..l<lfrlnlll!OIOne"'

Arbetsgrupp

1 - - - - - 1 Förbundskansli

Vårnäs

Utbildning

Familjeråd givningen

CTL

Behandlingshem

Vårdförbundet – direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter
och fem ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun.
Ledamöter till förbundsdirektionen utses avkommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. Därutöver är Region Sörmland från och med 2014 representerade i
direktionen med tre insynsråd utan beslutanderätt, i enlighet med avtal som träffats mellan
Vårdförbundet och Region Sörmland
Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter – en från varje medlemskommun –
samt ett insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med
utvecklings- och förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för
ärenden inför direktionens sammanträden.
Direktionen har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden och ett ägarmöte.
Förbundsdirektion

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Daniel Ljungkvist (s), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Ewa Callhammar (l), Katrineholm
Nina Tuncer (s), Eskilstuna
Björn Carlsson (c), Flen
Thore Berggren (m), Strängnäs
Iréne Sandqvist, Vingåker

Insynsråd från Region Sörmland:
Jonas Lindeberg (vfp)
Camilla Holmgren (s)
Marian Loley (kd)
Revisorer
Elsy Hedlund (c), Strängnäs
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm
Ingvar Lind (s), Vingåker
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Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har
att förverkliga ändamålet och ambitionen med förbundet.
Styrmodellen för Vårdförbundet Sörmland innebär att styrning sker med hjälp av vision,
inriktningsmål, förväntande resultat och aktiviteter utöver de ekonomiska ramarna. Det
finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna.
I Vårdförbundet Sörmland tillämpas en tidig budgetprocess där direktionen i form av ett

ägarmöte i april varje år samråder med kommunstyrelsen i medlemskommunerna om
budgetramar samt en plan för ekonomin för den kommande treårsperioden. Den tidiga
tidplanen möjliggör förvaltningarnas fortsatta budgetarbete i medlemskommunerna.
Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.

Vision
Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller
relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.
Visionen är det mest övergripande styrdokumentet för Vårdförbundet Sörmland som
direktionen har beslutat. Visionen beskriver en önskvärd framtid.

Värdegrund
Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en
beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen
får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.
Verksamheten bedriv med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans
ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt
tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval.

Uppföljning och intern kontroll
Vårdförbundet Sörmland förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina
ägare/medlemskommuner tre gånger om året i tertialrapport, delårsrapport samt
årsredovisning.
Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och resultatuppfyllelse för Vårnäs och
familjerådgivningen, som sammanställs i rapporter till direktionen och vidare för kännedom
till medlemskommunernas kommunfullmäktige (kommunstyrelsen) samt socialnämnd eller
motsvarande i respektive medlemskommun. Därutöver redovisar verksamheterna på
direktionssammanträdena under året.
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och
kvalitet i Vårdförbundet Sörmlands verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga
eller oavsiktliga fel.
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Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. De flesta
risker kontrolleras eller åtgärdas som en naturlig del i verksamheternas processer.
Den interna kontrollens syfte är att säkerställa
•
•
•
•

en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
att tillämpa lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs
att verksamhetens kvalitet upprätthålls

Direktionen ska med utgångspunkt från återrapporteringen utvärdera Vårdförbundets
samlade interna kontroll och bedöm om det behövs några åtgärder. Direktionen beslutar i
slutet av året om en internkontrollplan inför nästkommande år.
I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål
som angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp
och nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I
delårsrapporten görs uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om
åtgärder samt rapporterar till direktionen.
Rapporteringsskyldighet – lex Sarah-rapport
Anställda inom verksamheten är skyldiga att genast rapportera missförhållanden och
påtagliga risker för missförhållanden som rör den som får eller kan komma ifråga för
insatser i verksamheten. En sådan rapport kan benämnas lex Sarah-rapport.
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.
Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter,
som fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt
vistelsen på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen
samt i upphandlingsverksamheten.
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för
fortsatt kvalitetsarbete.
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse
Samlad bedömning
Föregående år präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya
behov och förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under våren och
sensommaren 2021 varit möjligt att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet med
utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när
Vårnäs öppnat upp till ordinarie verksamhet utan att bidra till en ökad smittspridning.
Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande
målen och resultatmålen i verksamhetsplan med budget 2021-2023.
Vårdförbundet Sörmland har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi.
Årsredovisningen 2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts. Samtidigt bedöms
flertalet av verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade
bedömningen är att Vårdförbundet Sörmland, trots de utmaningar som coronapandemin
medfört, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I
bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet
har därmed haft en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets
finansiella mål anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen
nedan redovisas de finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland
i budgeten med utfall för året.
Status

•
•

Resultatmål

Kommentar

Att under 2021 uppnå ett positivt
resultat med lägst 1% av
omsättningen
Det egna kapitalet skall under
planperioden 2021 - 2023 ej
understiga 11 mkr

Verksamhetens positiva resultat om 2 602 tkr
innebär att målet uppfylls.
Resultatet motsvarar 9,4 % av omsättningen.
Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat
resultat, uppgår till 24 655 tkr för året.

Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål

Kommentar

◊

Vårdförbundets Sörmlands
arbete med kvalitetsledningssystemet för hela verksamheten
ska alltid vara uppdaterat

◊

Samtliga verksamheter ska
utbildas i HBTQ-frågor

Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är
reviderat för Vårnäs behandlingshem.
Kvalitetsledningssystemet är uppdaterat för
familjerådgivningen, dock kvarstår uppdatering av
rutiner.
Familjerådgivarna är HBTQI -certifierade. Två av
övrig personal har genomfört utbildning via
Kunskapsguiden. Kvarstår för övrig personal.
Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs
behandlingshem är evidensbaserad.
Familjerådgivarna är utbildade i Emotionell
Fokuserad Terapi (EFT), metoden är evidensbaserad.
Löpande kompetensutveckling, Sunt Arbetsliv,
verksamheterna har ”gott anseende inom det vi gör”

•
•

Samtliga verksamheter inom
Vårdförbundet Sörmland ska
tillämpa evidensbaserad praktik
Vårdförbundet Sörmland ska
vara en attraktiv arbetsgivare
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Miljömål
Status

•

Miljömål

Kommentar

Vårdförbundets Sörmlands vill
bidra till en hållbar utveckling
och ekologisk balans genom att
begränsa klimatpåverkan och
arbeta förebyggande enligt de
miljöbalkar som finns.
-Nya leasingbilar bör minska
fosilbränsleberoendet i
förhållande till nuvarande
situation
-Rengöring ska vara miljömärkta
-All belysning i verksamheterna
ska ha ledlampor
-Återvinning av avfall genom
källsortering

Från januari leasar Vårdförbundet Sörmland en
elbil.
Rengöringsmedel som används är miljömärkta.
Samtliga lampor som används är ledlampor.
Allt avfall i förbundets verksamheter
källsorteras.

Inriktningsmål Vårnäs behandlingshem
Status

◊

◊

Inriktningsmål

Sörmlänningar med missbruksproblem
ska enkelt och snabbt själva kunna söka
och få hjälp för sitt beroende. Vårnäs
behandlingshem är ett komplement till
annan vård på hemmaplan för
Sörmlands kommuner.
Ambitionen är att fortsättningsvis sälja
platser extern. Detta ska möjliggöras
genom en aktiv bevakning och
deltagande i anbudshandlingar gällande
tolvstegsbehandling och behandling
halvvägshuse, med presumtiva
avtalspartners inom rimligt geografiskt
avstånd, samt genom offensivare
informationsinsatser/marknadsföringsin
satser riktade till andra möjliga
kunder/uppdragsgivare.

Kommentar
Genom Öppet Intag går det enkelt och snabbt att
söka och få hjälp. Den genomsnittliga kötiden har
minskat till 14 dagar under 2021 (16,25 dagar
2020).
Restriktioner pga covid under första halvåret
Erhållit ramavtal med Adda (tidigare Kommentus
SKR), Linköping/Norrköping (+8 kommuner),
Örebro (+14 kommuner), Kriminalvården (2-årig
förlängning av befintligt avtal).
Sedan tidigare har vi ramavtal med Uppsala och
Enköping.
Pandemin har medfört restriktioner som påverkat
möjligheten att skriva in i normal omfattning.

Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem
Status

•
◊

•

Verksamhetsmål

Kommentar

Minst 50% av patienterna som nås
genom uppföljning skall ha uppnått
en stadigvarande drogfrihet samt
vara aktiva i självhjälps-grupper två
år efter avslutad behandling

Uppföljning görs en gång per år i samband
med årsredovisning.
Var femte patient välj ut som genomgått
primärbehandlingen. 81,4% av de som svarat
(27 kontaktade) är fortfarande i kontakt med
självhjälps-grupper.
Informationsinsatser har genomfört mot
medlemskommunernas socialtjänst i
Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm.

Öka informationen och
marknadsföringen mot
medlemskommuner och externa
köpare. Minst fem större
informationstillfällen/
marknadsföringstillfällen per år.
Att genomföra kvalitets-mätning
genom att erbjuda samtliga
patienter som genomför

Vårnäs ha deltagit på SSIL mässan i
Linköping.
94,3% av patienterna som svarat är nöjda
med behandlingen jmf med 93% 2020.
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•

primärbehandling möjlighet att
besvara en IT-baserad enkät med
fråge-ställningar som mäter hur nöjd
patienten är med behandlingens
olika delar. Att det samlade
resultatet från kvalitetsmätningen
skall uppgå till minst 75% av
enkätens maxpoäng.
Minska andelen patienter som
avbryter behandlingen

Öka kompetensen hos vårdgivande
personal

Under året har antalet avbrott, oplanerade
utskrivningar uppgått till 119 st (52%)
jämfört med 85 st (44%) avbrott
motsvarande tid 2020. Majoriteten avbryter
under introduktionen.
En samordnare har deltagit i
traumautbildning.
Sjuksköterskorna utbildning hypertoni.
En rådgivare har fått DOK kompetens

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna, 78,36 kr.

Kvalitets- och servicemått
Status

•
◊

•
•

•

Kvalitets- och servicemått

Kommentar

Målsättningen är att alla
patienter skall beredas plats
inom två veckor från kontakten.
Enskilda presumtiva patienter
och dem närstående personer
skall alltid erbjudas möjlighet till
ett informationsmöte med
behandlingspersonal innan
ställning tas till inskrivning.
Inskrivning till Vårnäs
behandlingshem görs alltid av
legitimerad sjuksköterska och
behandlingen inleds alltid på
introduktionsavdelningen.
Samtliga rådgivare uppfyller
kunskapskraven för certifiering
av 12-stegsbehandlingens
lärprocesser (CTL)för att
tillförsäkra patienterna en god
professionalitet i behandling på
Vårnäs.
Patienterna på Vårnäs skall
erbjudas en näringsriktig och
fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till
frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.
Lokalerna på Vårnäs skall
erbjuda och tillhandahålla en god
standard, vilket bl a säkerställs
genom att de årligen planerade
förbättringsåtgärderna
genomförs

Den genomsnittliga väntetiden under året har
uppgått till 14 dagar.
2021 har vi inte kunnat erbjuda den möjligheten
med hänvisning till restriktioner med anledning av
pandemin. I praktiken har det inneburit ett
telefonsamtal med anhöriga och presumtiva
patienter, vilket fått ersätt fysiska
informationsmöten.
Inskrivning görs alltid av legitimerad sjuksköterska
och behandlingen inleds alltid på
introduktionsavdelning.

Maten får mycket goda omdömen från patienterna
vid utvärdering av vården på Vårnäs.

Färdigställt byte av panel, fönster, dörrar och tak
på halvvägshuset för män (förlängd behandling).
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Verksamhetsmål Familjerådgivningen
Status

•
◊
◊

Verksamhetsmål

Kommentar

Minst 80% av klienterna ska
vara nöjda i kontakten med
familjerådgivningen

Brukarundersökning genomförs under
oktober/november 2021 och 96 % svarade att de kan
tänka sig att rekommendera andra att söka
familjerådgivningen jmf med 95% 2020.
Har informerat på mödravård och familjecentral.
Samverkansparterna har ställt in gemensamma fysiska
träffar på grund av Covid-19.
Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall
synas och bli känd av kommunmedborgarna.
Familjerådgivare har vid flera tillfällen under året
medverkat i lokalpress och radiointervjuer i lokalradion.

Fortsatt samverkan med
mödravård, familje- och
barnavårdscentaler
Få fler med relationsproblem
att ta en tidig kontakt för
rådgivning

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna är 23,55 kr.

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått

Kommentar

◊

Minst 75% av bokade samtal
under året genomförs.

Av 1860 samtal är 1322 genomförda= 71%

•

Sökanden skall senast inom två
veckor erhålla en bokad tid.

Tid erhålls inom 10 dagar.

Besöksfrekvensen skall i
genomsnitt vara tre inbokade
besök per arbetsdag och
heltidstjänst som
familjerådgivare.

Besöksfrekvensen motsvarar 1,85 inbokade besök
per arbetsdag och heltidstjänst. 3 månaders glapp
under rekryteringstiden av nya familjerådgivare,
vilket påverkat antalet inbokningar.

◊

Övriga uppdrag
Utbildning
Status

◊

Verksamhetsmål

Kommentar

Två utbildningsinsatser gällande
CTL ska genomföras 2021

En utbildningsinsats har genomförts med deltagare
från medlemskommunerna och externa.

Kommentar:
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right
av CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi
garanterar en långsiktig kompetensförsörjning.
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultat för perioden
Årets resultat enligt resultaträkningen

Reducering av samtliga reavinster
Årets resultat enligt balanskravet

2 602
-781
1 821

Lagstiftningen kräver att kommunalförbundets ekonomi ska vara i balans. Det betyder att
resultatet för Vårdförbundet Sörmland reducerat med samtliga reavinster ska vara större än
noll. Vårdförbundet Sörmland uppfyller balanskravet för 2021.

Väsentliga personalförhållanden
Antalet månadsanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män.
27 personal av dem är tillsvidareanställda, 16 kvinnor och 11 män. På Vårnäs
behandlingshem är 5 kvinnor timanställda och 6 män.
En tillsvidareanställd i köket på Vårnäs har gått i pension.
Två familjerådgivare har slutat. Under våren har två nya familjerådgivare rekryterats till
familjerådgivningen.
Personalärende avslutat efter överläggningar med medarbetaren och den fackliga
organisationen. I samband med överläggningen tecknas en överenskommelse om avslut av
anställningen.

Kompetensutveckling
En samordnare på Hvh har deltagit i traumautbildning. En rådgivare har fått DOK
kompetens. Sjuksköterskorna har deltagit i en tvådagarsutbildning om hypertoni samt varit
på studiebesök hos Stadsmissionens beroendevård i Göteborg.
Samtlig personal på Vårnäs har fått utbildning av dataskyddsombudet i GDPR.
Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq. Samtliga familjerådgivare har
deltagit i hbtqi-omcertifiering. 5 familjerådgivare har deltagit i KFRs (föreningen Sveriges
kommunala familjerådgivare) studiedagar i Östersund med temat ”Att tänka och göra nytt,
Familjerådgivningen i tider av förändring samt på Regionträff i Västerås.

Arbetsmiljö
Utfall
2021

Utfall
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

50 853

29 343

21 510

60 030

34 840

34 190

Nyckeltal (Tertial -)

Mätdatum/
Mätperiod

Arbetad tid, timmar

1/1-31/12

Total sjukfrånvaro timmar

1/1-31/12

3 178

1 330

1 848

5 631

2 920

2 526

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/1-31/12

6,25%

4,53%

8,59%

8,16%

8,38%

7,39%

Andelen av sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60
dagar eller mer

1/1-31/12

0

0

0

8,16%
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Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,16% (2020) till 6,25% (2021). Den totala
sjukfrånvaron för kvinnor under året 4,53%, vilket är en minskning jämförelse med samma
period 2020, 8,16%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 7,39% till 8,59%.
Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin och minskad smittspridning
då det betonas att medarbetare med symptom inte ska arbeta.
Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer.
Friskvårdsersättning har höjts till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån
individuella önskemål och behov enligt Skatteverkets regler. 17 personal på Vårnäs och 4
på familjerådgivningen har fått utbetald friskvårdsersättning 2021.

Förväntad utveckling
Utveckling Vårdförbundet Sörmland
Vi har sedan mars 2020 med anledning av covid-19 bedrivit verksamhet med långtgående
restriktioner. Syftet har varit att begränsa smittspridningen. De rutiner och restriktioner
som tagits fram har så vitt vi kan bedöma varit framgångsrika. Vi har kunnat bedriva full
inre behandlingsverksamhet men med restriktioner gällande de utåtriktade momenten i
behandlingen. Restriktioner kring yttre kontakter har emellertid påverkat behandlingskvaliteten. En stor del av Vårnäsmodellens grundidé försvinner när AA-resor, återbesökare,
anhörigprogram och söndagstalare utgått ur programmet. Vårnäs har under 2021 stegvis
och under kontrollerade former återgått till en verksamhet som är så mycket av
normaltillstånd det går utan att ge avkall på patientsäkerhet i ett smittskyddsperspektiv.
Med anledning av kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut om att begära utträde ur
behandlingsformen Öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026 om
inte en tillfredsställande överenskommelse om formerna för verksamheten kan nås genom
förhandlingar under 2022 har samtal initierats mellan medlemskommunerna om framtiden.
Det är ett utmanande ekonomiskt läge Vårdförbundet Sörmland står inför. Behov av
underhåll och investeringar i fastigheten. Kommande budget för 2022 är uppräknat med
1,5% jmf med tidigare 3%, vilket inte kompenserar för kostnadsökningar för löner, el, mat
och drivmedel. Vi behöver hantera kommande finansieringsbehov och öka på de externa
placeringarna för en fortsatt ekonomi i balans framåt.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
*Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
**Anslag för köpt verksamhet
VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Orealiserade vinster
PERIODENS RESULTAT

Not
1
1
3

ÅR 2021
4 422
-25 496
-666
-21 740

2

23 210
1 470

4

4
346
781
2 601

År 2020
5 904
-29 140
-801
-24 037
27 769
3 732
78
-435
-15
3 360

Kommentar:
*Varav revisionskostnader 150 tkr för den finansiella revisionen.
**Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom
primärbehandlingen på Vårnäs och för familjerådgivning.
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på
Vårnäs som för 2021 uppgår till 2 414 tkr.
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Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Not

5
6

7,8
8
9
9

SUMMA TILLGÅNGAR

ÅR 2021

År 2020

6 714
565
7 279

7 346
562
7 908

33
1 247
15 297
8 781
25 358

38
1 400
14 227
6 709
22 374

32 637

30 282

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
-därav året resultat

10

24 655
2 602

22 053
3 360

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

11

7 983
7 983

8 229
8 229

32 637

30 282

Inga

Inga

566
137
0
703

488
118
159
765

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtagande
Summa

12
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Kassaflödesrapport
Belopp i tkr

Löpande verksamhet
Periodens resultat
Justeringar för avskrivningar
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning-/minskning + kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning + förråd och varulager
Ökning-/minskning – kortfristiga skulder
Medel för den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nya lån
Amortering av skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid året början (inkl kortfr plac)
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr placer)

ÅR 2021

År 2020

2 602
666
0

3 360
801
0

3 268

4 161

153
5
-246
3 180

1 049
-9
-3 425
1 776

34
0
-3

0
-49
53
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0

3 143
20 935
24 078

1 780
19 155
20 935
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Nothänvisningar till Resultaträkning och Balansräkning (tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader
ÅR 2021

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Vårdavgifter*
Övrigt**
Summa
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader
Summa

År 2020

3 091
1 331
4 422

3 979
1 925
5 904

18 862
2 706
350
3 578

21 600
2 965
271
4 304

25 496

29 140

252
137
46
5
8

270 118
184 444
43 990
5 500
8 500
42 836
178 159
7 200
17 970
613 688
32 500
170 586
42 332
307 153
1 925

*Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande
av behandlingsplatser inom det Öppna intaget och
samtal vid familjerådgivningen.
**Övriga intäkter (kr)
Försäljning kiosk
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Förs/avverkning skog
Övrigt (återbetalning SPP 238 121)
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms Ludvika
Arbetsförmedlingen (lönebidrag)
CTL-utbildning
Konsultation
Försäljning inv/transportmedel
Sjuklöneersättning

280
489
551
500
500
315
10 937
8 400
14 280
649 603
8 000
600
0
188 561
1 331

Summa

Not 2

Anslag från medlemskommuner och Region Sörmland
Anslag från medlemskommuner
År 2021
Eskilstuna
10 888
Flen
1 725
Katrineholm
3 566
Strängnäs
3 677
Vingåker
940
Region Sörmland
2 414
Summa
23 210

År 2020
14 069
2 188
3 462
4 754
912
2 383
27 769

Not 3
Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten
Gäringstorp 2:3 (Vårnäs), som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en
uppskrivning av fastigheten har skett under 1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten
utgörs till största delen av mark.
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På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100,
40, 30, 20, 10 och 5 år.
Årets avskrivningar t o m 2021-12-31 är 666 tkr motsvarande per 2020-12-31 är 801 tkr.
Not 4
Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 63 tkr.
Orealiserad vinst på 781 tkr.
Not 5
De materiella anläggningstillgångarna är 6 714 tkr.
Belopp i tkr

ÅR 2021

År 2020

Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avyttringar
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde

18 938
34
0
18 972

19 062
0
-124
18 938

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttringar
Utgående ackumulerande avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-12 011
-529
0
-12 540
6 433

-11 595
-540
124
-12 011
6 927

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avyttringar
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

2 285
0
0
2 285

2 772
0
-487
2 285

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttringar
Utgående ackumulerande avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa materiella anläggningstillgångar

-1 867
-138
0
-2 004
281
6 714

-2 041
-153
327
-1 867
419
7 346

Not 6
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningskostnader

2021
565

År 2020
562

565

562

Not 7
Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften.
Not 8
Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa

ÅR 2021
377
870
33
1 280

År 2020
179
1221
38
1 438
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Not 9
Likvida medel
Belopp i tkr

Kassa
Bank
Summa
Kortfristiga placeringar
*Aktieobligationsfond
Placeringafördelare
Bostadsobl fond
Orealiserade vinster
Summa

ÅR 2021
27
8 754
8 781

År 2020
30
6 679
6 709

500
2 546
10 407
1 844
15 297

500
2 637
9 908
1 182
14 227

*Aktieindexobligationsfond har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen

Not 10
Eget kapital
Det egna kapitalet för 2020 uppgick till 22 053 tkr i årsbokslutet (utgående balans).
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av årets resultat på 2 602 tkr, vilket innebär
att det egna kapitalet uppgår till 25 655 tkr vid årets slut.
Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2021
22 053
2 602
25 655

Not 11
Kortfristiga skulder
Belopp i tkr

Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetald intäkt*
Övrigt
Summa
* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.

2020
18 693
3 360
22 053

ÅR 2021
497
277
250
6 098
861
7 983

År 2020
797
290
317
5 939
886
8 229

Not 12
Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2021-12-31 var
motsvarande förpliktelse 703 tkr.
Leasingavtal
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för
avtal med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal
som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter
Inventarier
Totalt

Inom 5 år
679
679

Efter 5 år
0
0
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2020.
Årsredovisningen är uppställd och anpassad till den praxis som bl a kommer till uttryck i
rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultatoch balansräkning per den 2021-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till
verkligt värde.
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom
verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter.
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall.
Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen i
enlighet med Kommunala Redovisningslagen – KRL.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt
basbelopp klassificeras som inventarier.
Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år
redovisas som en driftskostnad.
Finansiella placeringar
redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- och balansräkning per
den 2021-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till verkligt värde.
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjade av behandlingsplatser inom Öppna
intaget och samtal vid familjerådgivningen.
Semesterlöneskuld
Den totala semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter per 2021-12-31 var 386 tkr.
Pensioner
Pensionsskulden har beräknats av KPA och redovisas enligt den så kallade blandmodellen,
vilket innebär att skulden t o m 2021-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl
löneskatt.
Leasingavtal
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär och bokförs mot
resultaträkningen.
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Drift- och investeringsredovisning
Budgetföljsamhet
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12
2021

Utfall per 31/8
2020

tkr

tkr

tkr

15 510

15 094

15 510

0

1 846

2 345

4 268

-2 422

Intäkter
Anslag
Vårdavgifter
Övriga intäkter
S:a Intäkter

Budget per
31/12 2021

Budget-avvik.
2021
tkr

969

1 116

137

832

18 325

18 555

19 915

-1 590

-12 769

-12 108

-14 810

2 041

Kostnader
Personalkostnader
Data, telefoni

-632

-615

-376

-256

-1 860

-1 107

-1 680

-180

Fordonskostnad

-249

-247

-134

-115

Förbrukningsmaterial

-577

-645

-893

316

Livsmedel

-631

-720

-870

239

Konsult/medlemsavgifter

-312

-392

-228

-84

-27

-68

-58

31

Patientavgifter

-105

-153

-68

-37

Avskrivningar

-448

-531

-600

152

Fastighets/lokalkostnad

Marknadsföring/reklam

Finansiella poster

917

-684

0

917

S:a Kostnader

-16 694

-17 270

-19 717

3 024

Resultat

1 631

1 285

198

1 433

Kommentar:
Vårdförbundet Sörmlands resultat innehåller både kostnadsposter och intäktsbortfall som
kan härledas till pandemin. Vårnäs har lägre intäkter från placeringar på Hvh
(halvvägshuset) och externa placeringar än budgeterat. Samtidigt har verksamheten fått
högre intäkter genom tillfälliga statliga ersättningarna för sjuklönekostnader och för
ersättningar från arbetsförmedlingen.

Driftredovisning (tkr)
Förbundsgemensamt – De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnaderna för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dess fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.
Periodens förbundsgemensamma kostnader fördelas på verksamheterna med dess
respektive storlek (budgetomslutning) som grund för beräkningen.
Den förbundsgemensamma kostnaden fördelas på de två kärnverksamheterna Vårnäs
behandlingshem ( 84 %) och familjerådgivningen ( 16 %).
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Förbundsgemensamma kostnader under året uppgår till 2 048 tkr
Verksamhetsområde
Vårnäs behandlingshem
Familjerådgivningen
Summa totalt

Intäkter
11 626
5 007
27 633

Kostnader

Nettoresultat

20 990
4 038
25 028

1 636
936
2 605

Redovisat
resultat 2020
2 228
831
3 360

Investeringsredovisning
Huvudprojekt
Hvh byte av panel, fönster,
dörrar
Taktvätt

Utfall per 31/12 2021

Budget helår 2021

Avvikelse helår 2021

1 072

850

-250

57

70

0

Tvätt av husfasader

0

60

0

Fasadmålning

0

1000

0

Nytt avlopp- och
dricksvattenledning

Kommentar:
Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh,
halvvägshuset män, vilket medfört ett mer omfattande arbete med ett inkluderat takbyte
som medfört ytterligare kostnader.
På Vårnäs har taktvätt på kanslihuset, huvudbyggnaden och 12-stegsboendet genomförts.
Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan under sommaren. Renovering påbörjad
men inte helt färdigställt innan nyår.
Upphandling av fasadmålning av alla gula hus på Vårnäs kommer att göras under 2022.
Vidare behöver Vårdförbundet Sörmland ta hjälp av en konsult för att planera åtgärder
gällande avlopp- och dricksvattenledningen.
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Vad är ett Kommunalförbund
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är
att kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar
samverka om.
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för
verksamheten - för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och
sjukvårdslagen som är aktuella.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta
dessa.
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget,
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och
skulder, fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en
medlems utträde, uppsägningstid m m.
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.
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Till
Kommunfullmäktige

Årsredovisning och bokslut för 2021- Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har vid sammanträde 2022-03-25
godkänt bifogade årsredovisning och bokslut för förbundets verksamhet för år 2021.
Årets resultat är positivt och uppgår till totalt 2 602 tkr.
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: -781 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 1 821 Mkr
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och regionen har minskat
järn.fört med föregående år med 4 559 tkr efter att verksamheten vid Gläntan har
avslutats.
Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 1,63 patienter per
vårddygn har ökat i förhållande till föregående år (0,94). Budget för externa
placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.
Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 70 % inom det Öppna
intaget, vilket medför något lägre nyttjandegrad än det som beräknats i budgeten.
Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som även
inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till 1 636 tkr inklusive
avskrivningar. Intäkterna för externa placeringar samt intäkterna från förlängd
behandling är 2,4 Mkr lägre än budgeterat.
Familjerådgivningen visar ett positivt ekonomiskt utfall med 969 tkr. Betydande för
resultatet är vakans under rekryteringstid av två nya familjerådgivare.
Soliditeten är 76 %.

Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen för köpt verksamhet
med 23,2 Mkr (27,8 Mkr) samt av vårdavgifter från andra intressenter och övriga intäkter
med 4,4 Mkr (5,9 Mkr).

Ett ägarmöten har genomförts. Vid ägarmötet i april lämnades en ekonomisk
redovisning samt verksamhetsinformation från 2020. Förslag till
budgetförutsättningar och anslagsramar i budgeten för 2022 presenterades och
ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa.
Förbundsdirektionen ser med stor tillförsikt fram mot det nya verksamhetsåret, där
dialogen med Er som medlemskommuner är avgörande för den fortsatta
utvecklingen av förbundet och dess nuvarande samt framtida verksamhetsområden.
För ytterligare upplysningar om förbundets verksamhet och ekonomi hänvisar vi till
bifogad årsredovisning.

För Vårdförbundet Sörmland

~~ fl~:Jfrl/

Pia Carlsson
förbundschef

Vårdförbundet Sörmland
Revisorerna

Förbundsdirektionen i
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Granskning av Vårdförbundet Sörmlands bokslut och årsredovisning har utförts enligt god
revisionssed. Revisionens synpunkter har sammanställts i bifogad rapport ”Vårdförbundet Sörmland Granskning av årsredovisning 2021”. Revisionsrapporten överlämnas till förbundsdirektionen för
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Innehållsförteckning

Sammanfattning
I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Vårdförbundet
Sörmlands bokslut och årsredovisning för 2021.
I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed i kommunal verksamhet har efterlevts. Vid
granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från
god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Föregående års
siffror redovisas i förekommande fall inom parentes.
De väsentligaste slutsatserna i 2021 års granskning sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•

Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en god och rättvisande bild av Vårdförbundet
Sörmlands verksamhet och ekonomi år 2021.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige
fastställda målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna
åtgärder. Uppföljning saknas av ett stort antal valda målindikatorer.
Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av Vårdförbundets utveckling, utmaningar, ekonomi och
finansiella situation. Det lagstadgade balanskravet uppfylls.
Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper.

Vårdförbundets årsredovisning är i stora delar strukturerad i enlighet med gällande lagar och
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller uppföljning av de finansiella målen och
verksamhetsmässiga mål på ett överskådligt sätt.
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1.

2.

Inledning

2.1

Syfte
Granskningens syfte är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och enligt god redovisningssed i kommunal
verksamhet, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest.
Med rättvisande resultat och ställning avses bland annat:
•
•
•
•

Att tillgångar och skulder existerar och avser Vårdförbundet,
Att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt,
Att Vårdförbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,
Att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret.

2.2

Granskningens omfattning
Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet
är förenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige beslutat. Granskningen sker i
enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:
•
•

Förvaltningsberättelsen
Årsbokslut (räkenskaper)
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Tilläggsupplysningar presenterade i notform
• Kassaflödesanalys

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av
kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet
för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”
(utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.
En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i
verksamheten.
Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av
Vårdförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka
redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats.
Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt
väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. Vi har
genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och
balanskonton.
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I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal
rekommendationer.

3.

Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning och omfattar erforderliga notupplysningar. Vid granskning av resultaträkningen för
förbundet har följande väsentliga händelser noterats:

Anslag för köpt verksamhet
Finansie lla intäkt er
Finansie lla kost nader
Orea liserade vinst er
Periodens resultat

År2021

År2020

4422
25496

5 904
29 140

666
21740

801
24 037

23 210
385
35
781
2601

27769
78
435
15
3360

Vårdförbundets intäkter understiger budget totalt sett med ca 2 mkr och verksamhetens kostnader
inklusive avskrivningar understiger budget med drygt 3 mkr. Budgetavvikelsen för intäkter hänförs
främst till avgifter vilket bottnar i minskade externa placeringar under pandemiåret. Budgetavvikelse
för verksamhetens kostnader bottnar i att aktiviteter har skjutits på framtiden på grund av
pandemin samt att möten och kompetensutveckling har ställts in eller genomförts digitalt. Årets
resultat överstiger helårsprognos för 2021 som visade på ett överskott på 807 tkr, med 1,8 mkr.

3.2

Balansräkning
Balansräkningen är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning och omfattar erforderliga notupplysningar. Vid granskning av balansräkningen för
förbundet har följande väsentliga händelser noterats:
Tkr

2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Mater ie lla an läggn ingstillgångar
Finansie lla an läggn ingstillgångar
Kortfristiga p lacer ingar
Likvida mede l
ö vr iga omsättn ingstillgångar
Summa
Eget kapital och skulder
Eget kap ital
Kortfristiga sku lder
Summa

6 714

7346

565
15 297
8 781
1 280
32637

562
14227

24655

22053
8229
30282

7982
32637

6 709
1 438
30282

Inga väsentliga investeringar under året. Materiella anläggningstillgångar har minskat med årets
avskrivningar.
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Redovisning i tkr
Verksamhetens intäkt er
Verksamhetens kost nader
Avskr ivn ingar
Verksamhetens nettokostnad

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper.
Likvida medel ca 2 mkr högre än föregående år vilket kan förklaras av minskade kostnader samt
lägre omsättningstillgångar.
Kortfristiga skulder har minskat med 246 tkr vilket är hänförligt till både lägre leverantörsskuld och
ökade löneskulder.

3.3

Kassaflödesanalys
Vårdförbundets kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

3.4

Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. Upplysning
lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skäl för detta framgår.

3.5

Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Granskningen har inte föranlett några anmärkningar.

4.

Granskning av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (kap 11). RKR R15 har utifrån detta angivit att förvaltningsberättelsen ska innehålla
följande huvudrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Vår bedömning – Vårdförbundet har anpassat strukturen och rubrikerna i förvaltningsberättelsen
efter RKR rekommendationer. Vi ser positivt på att vårdförbundet har genomfört en grundläggande
översyn av förvaltningsberättelsens struktur i enlighet med rekommendationen som lämnades vid
Granskning av årsredovisning för 2020.

4.1

Översikt över verksamhetens utveckling
Av 11 kap. 1 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över
utvecklingen av Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 ska utvecklingen redovisas genom att
aktuellt år jämförs med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster.
I Vårdförbundets årsredovisning redovisas verksamhetens utveckling under perioden. En tabell
redovisas där nyckeltal för verksamheten under en femårsperiod tydliggörs för att möjliggöra
jämförelse. Det anges även att vårdförbundets ekonomi är stabil och att verksamheten präglats av
pandemin under 2021. Två av två finansiella mål är uppfyllda för verksamheten samt att de flesta
verksamhetsmålen har uppfyllts helt eller delvis.
Vår bedömning – Vi ser positivt på den nya utformningen av förvaltningsberättelsen och noterar att
vårdförbundet inkluderat en tabell med finansiella nyckeltal som möjliggör jämförelse, i enlighet med
tidigare års rekommendation.

4.2

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Av 11 kap. 2 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, men som är
viktiga för bedömningen av Vårdförbundets resultat eller ekonomiska ställning.
I förbundets årsredovisning beskrivs bland annat väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
omfattar minskade externa och interna intäkter, volymökningar inom missbruk, färre externa
placeringar, ökade relationsproblem och risk för personalomsättning. Vidare identifieras
omvärldsrisker samt finansiella risker. I årsredovisningen redovisas även orsak, påverkan och
hantering för respektive risk.
Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna är viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning och att avsnittet är i enlighet med RKR:s rekommendationer. I årsredovisningen
för 2020 hänvisades beskrivningen av pensionsförpliktelsen till RKR R17, vilket var felaktigt. I
årsredovisningen för 2021 förekommer ingen felaktig hänvisning.
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Vårdförbundet Sörmlands förvaltningsberättelse följer dessa rubriker och angiven struktur i RKR
R15.

4.3

Händelser av väsentlig betydelse
Av 11 kap. 3 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
sådana händelser av väsentlig betydelse. Enligt RKR R15 ska upplysningar lämnas om hur händelser
av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla
beskrivningar utifrån nettoinvesteringar, rättstvister, omstruktureringar och etablering av
verksamhet.
I årsredovisningen redovisas hädelser av väsentlig betydelse, exempelvis tilldelning av ramavtal,
covid-vaccinationer och systembyte.
Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna är väsentliga för förbundet och att
avsnittet är i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Av 11 kap. 7 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra
förhållanden än de som anges i 2-5 §§ som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av
Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 innebär det att upplysningar om väsentliga aspekter
avseende styrning, uppföljning och intern kontroll ska redovisas.
Förbundets årsredovisning innehåller en redovisning av utgångspunkterna för styrning,
organisationen, vision och värdegrund. Det redogörs även för förbundets uppföljning och interna
kontroll.
Vår bedömning – Vi bedömer att styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten är i
enlighet med RKR:s rekommendationer. Det är positivt att förvaltningsberättelsen innehåller
beskrivningar av den interna kontrollen.

4.5

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Av 11 kap. 8 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om
mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och
andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.
Vårdförbundet redovisar ett helårsresultat om 2,6 mnkr. Årets positiva verksamhetsresultat innebär
att resultatmålet ” Att under 2021 uppnå ett positivt resultat med lägst 1% av omsättningen”
uppfylls. Resultatet motsvarar 9,4% av omsättningen. Vårdförbundets andra finansiella mål var att
”Det egna kapitalet under planperioden (2021–2023) ej ska understiga 11 mkr”. Det egna kapitalet,
som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 24 655 tkr för året och målet är därav uppnått.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål
samt kvalitets- och servicemått. Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda
och 1 ej uppfyllt. En kommentar ges till respektive utfall.
Översikt av Vårdförbundets bedömda måluppfyllelse
Bedömning

Uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Ej uppfyllt

Verksamhetsmål

4

3

1

Finansiella mål

2

Inriktningsmål

2

Miljömål

1

kvalitets- och servicemått

5

3
1

Övriga uppdrag, utbildning
Totalt

4

14

11

1
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4.4

Vår bedömning –Vår bedömning är förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig avstämning av de mål
och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige har formulerat.

4.6

Balanskravsresultat
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för
vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.
Årets balanskravsresultat uppgår till 3 383 tkr (3 375 tkr 2020).
Vår bedömning – Vårdförbundet har uppfyllt lagens krav på balans.

Väsentliga personalförhållanden
Av 11 kap. 5 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
väsentliga personalförhållanden inom verksamheten.
Förvaltningsberättelsen omfattar ett personalavsnitt som beskriver personalsammansättningen i
vårdförbundet, totalt består förbundet av 28 månadsanställda. Avsnittet redogör även för
kompetensutvecklingsinsatser under året samt nyckeltal för arbetsmiljön. Under 2021 var
sjukfrånvaron 6,25 procent vilket kan jämföras med 2020 då sjukfrånvaron var 8,16 procent.
Vår bedömning – Enligt vår bedömning är avsnittet som behandlar väsentliga personalförhållanden
ändamålsenligt. Det innehåller relevant information som ger en god bild av verksamheten.

4.8

Förväntad utveckling
Av 11 kap. 4 och 12 §§ följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den
förväntade utvecklingen.
I förvaltningsberättelsens avsnitt ”Utveckling Vårdförbundet Sörmland” beskrivs kommande
utmaningar och förändringar i förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Bland annat beskrivs
det kommande behovet av underhåll och investeringar i fastigheten.
Vår bedömning – Vi bedömer att avsnittet kan utvecklas med utökat fokus på ekonomiska,
socioekonomiska och demografiska trender på makronivå och hur dessa kan komma att påverka
verksamheten framgent.

Nyköping

Johanna Eklöf

Jenny Salomonsson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Uppdragsansvarig
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Till fullmäktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2021

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisionsföretaget EY har biträtt oss vid
granskningen.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll vara tillräcklig.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. Förbundet redovisar ett
balanskravsresultat på 1 821 tkr. Det redovisas 781 tkr i orealiserade reavinster.
Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelser för god ekonomisk hushållning för år
2021.
Vi instämmer i direktionens bedömning att båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har
uppnåtts.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål,
kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda,
11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda. En kommentar ges till respektive utfall. Vi bedömer att
redogörelsen för Vårdförbundets måluppfyllelse förefaller rimlig utifrån vår löpande granskning av
Vårdförbundets verksamhet.
Vi bedömer att förbundets årsredovisning i allt väsentligt innehåller upplysningar om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
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Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Vårdförbundet Sörmland
av dess direktion under år 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Au§ 86

112
(123)

KS 2022/245

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Vårdförbundet
Sörmland
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2021.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2021.

Jäv
Robert Skoglund (S) deltar inte i överläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2022-04-25
Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland
Missiv
Revisionsberättelse
Granskning av årsredovisning
Granskning av delårsbokslut

Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

87
(123)

Tid och plats
Tisdagen den 24 maj 2022, kl. 09:00- 11 :35 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Anneli Bengtsson (S) §§ 69-75, 77-95
Robe1t Skoglund (S) §§ 69-85 , 87-95
Charlotte Prennfors (M)
Anna Lejon (M) tjänstg. ers §§ 76, 86

Anneli Bengtsson (S) § 76
Anna Lejon (M) §§ 69-75 ,77-85, 87-95
Robert Skoglund (S) § 86

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 71
Lars Östling, fastighetschef VKF AB § 71
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 71
Nellie Jonasson, nämndsekreterare

Paragrafer

69- 95

Sekreterare

.. .. \J.'~ .~

Ordförande

---· ··············· ·············· ·· ···

Neä;;~ ~
Anneli Bengtsson

Justerande

~ g t i ; ~ ...... ... ................... .
Charlotte Prennfors

vingaker.se

Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-05-24

88
(123)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatu m

2022-05-24

Datum för anslagsuppsättande

2022-05-30

Datum för anslagsnedtagande

2022-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

00JJJJJ -'\..,. ,,_ ., -~ ,.

A

/

. .. .. ... .. .... .. ... .... .. .O~~-~ Y . " ... .. .. . ... ... ... .. .
Ne llie Jonasson

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

142
(156)

Ks § 120

KS 2022/245

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Vårdförbundet
Sörmland
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviijar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2021.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2021.

Jäv
Robert Skoglund (S) deltar inte i överläggningen eller beslutet på grund av jäv.
Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2022-04-25
Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland
Missiv
Revisionsberättelse
Granskning av årsredovisning
Granskning av delårsbokslut
Au§ 86/2022

Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

112
(156)

Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 13: 15-18:05 i sammanträdesrum Hjälmaren , kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf. §§ 101-109, 111-130
Robert Skoglund (S) 1:a vice ordf. §§ I O1-107, 111119, 121-130Ordf.110
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S) §§ 104- 130
Ing-Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO) tjänstg. ersättare
Monica Granström (S) tjänstg. ers§§ 101 - 103 , 108110,120

Monica Granström (S) §§ 104- 107,
111 - 119, 121-130
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§ 104-106
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 104
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 104
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § 103
Lars Östling, fastighetschef, VKF AB § 104
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 106

Paragrafer

101 - 130

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-06-07

113
(156)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-06- 10

Datum för anslagsnedtagande

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

.... .. .. . .... .u r ~ ~····· ····· · ······ ··· ···
Nellie Jonasson

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige

Vingåkers
kom1
mun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kf §

94
(xx)

KS 2022/248

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till länsgemensam målbild för Nära
vård i Sörmland
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård rekommenderar Region Sörmland
och länets kommuner att anta den gemensamt framtagna målbilden för omställningen
till en god och nära vård. En god och nära vård omfattar alla åldersgrupper och
samtliga diagnostyper.
Beslutsunderlag
Sn § 44/2022
Tjänsteutlåtande 2022-04-04
Tjänsteutlåtande från NSV
Protokollsutdrag från NSV
Målbild nära vård i Sörmland
Beslutet skickas till
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Vingåkers
kommun
1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-04
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Målbild omställning till en god och nära vård
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
målbild för omställningen till en god och nära vård.
Sammanfattning av ärendet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård rekommenderar Region
Sörmland och länets kommuner att anta den gemensamt framtagna målbilden för
omställningen till en god och nära vård. En god och nära vård omfattar alla
åldersgrupper och samtliga diagnostyper.
Ärendets beredning

Förvaltningens chefer har med stöd av assistenter, stab och ekonom sammanställt
rapporten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

För att möta den 50 % ökningen i vårdbehov hos befolkningen är det nödvändigt
att genomföra drastiska förändringar av hur hälso- och sjukvård bedrivs.
Regeringen har därför tagit initiativ till och stöttar ekonomiskt omställningen till
en god och nära vård.
Förvaltningens ståndpunkt

vingaker.se
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Den framtagna målbilden i Sörmland harmoniserar med målbilderna i övriga
landet. I en kommun som Vingåker bedrivs primärvården i nära samverkan
mellan vårdcentral och kommun. Den stora utvecklings-/förändringspotentialen
ligger i att utveckla samverkan mellan primärvården och specialistsjukvården. Att
göra specialistnivån mer tillgänglig och när det behövs mobil, att få specialistnivån
att överge ett diagnos- och organfokuserat förhållningssätt till att se hela
människan och dennes livssituation.
Det mesta i målbilden har redan tidigare uttryckts i olika dokument men om det
nu kan förverkligas innebär det en mycket stor förändring och förbättring. Inte
minst för länsinvånare i kommuner utan egna specialistsjukhus.
Ekonomiska konsekvenser

•

En omställning av hälso-och sjukvården är nödvändig för att det ska
finnas en möjlighet att klara den kommande vårdkrisen såväl ekonomiskt
som kompetensmässigt.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tjut från NSV
Protokollsutdrag från NSV
Målbild nära vård i Sörmland

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag Wallströmer
Socialchef

vingaker.se
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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.

Omställningen är nödvändig för att något
bromsa kostnadsutvecklingen de kommande
åren.

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.

Bättre tillgänglighet till hälso- och sjukvård
ökar tryggheten och attraktiviteten att leva på
landsbygden.

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.

.

vingaker.se
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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.

+

+

Omställningen syftar förutom att klara den
demografiska utvecklingen även till att förbättra
hälsan hos invånarna i Sörmland

vingaker.se
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.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Alla barn i behov hälso- och sjukvård

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 ☐

vingaker.se

På vilket sätt?

Tillgängligheten för t.ex. specialiserad vård ska förbättras även för barn och
unga.

10 (10
)

vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2022-04-26

Sn § 44

59 (69)

SN 2022/102

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till
länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård rekommenderar Region Sörmland
och länets kommuner att anta den gemensamt framtagna målbilden för omställningen
till en god och nära vård. En god och nära vård omfattar alla åldersgrupper och samtliga
diagnostyper.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-04 samt tillhörande bilagor
Tjänsteutlåtande från NSV, 2022-02-11
Protokollsutdrag från NSV, § 4/22
Målbild nära vård i Sörmland

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

50 (69)

Tid och plats

Tisdagen den 26 april 2022 kl. 13.15-16.30 i stora salen på Åbrogården, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-),viceordförande,§§ 39-48
Maria Szabo (M), §§ 49-54
Inger Lindfors (S) ,§§ 39-47
Caroline Blomberg (C), §§ 48-54
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal(-)
Louise Karlsson (SO)

Caroline Blomberg (C) ,§§ 39-47
Tor-LeifThuresson (S), §§ 39-47
Marie-Louise Pedersen, (KO)
Maria Szabo (M), §§ 39-48
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare

Camilla Karlsson, projektledare, §§ 39-43
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare

Paragrafer

39-54

Datum för justering

2022-04-26

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Marika Björkdal

vingaker.se

Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

51 (69)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

2022-04-26

Datum för anslagsuppsättande

2022-04-28

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-20

::::::::lats för protokollet ······ ......
Namnförtydligande

Justerandes sign

(77;:;r;J&~~ . . . . . . . .. ..
Marlene Mård

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
REGION

SÖRMLAND
Handläggare

Datum

Ä re n d e g å n g

Mö t e s d a t u m

Titti Kendall
Länsgemensamt regionalt stöd

Dokumentnummer

2022-02-11

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

NSV22-0008-1

2022-03-11

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till beslut
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022.
3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR’s
målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att
vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när
sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska
tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga
ohälsotal både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga
och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa
förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer den
nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också
kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och
omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs
med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få
bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och
omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till
en nära vård.
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård
under åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av
Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 1(2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
REGION

SÖRMLAND
Handläggare

Datum

Titti Kendall
Länsgemensamt regionalt stöd

2022-02-11

Dokumentnummer

NSV22-0008-1

NSV arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett
långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första
kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.
Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:
Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus
Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet
God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser
Beslutsunderlag
Målbild Nära vård i Sörmland
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Socialchefsnätverket
Länsstyrgruppen

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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Målbild

-

Nära vård i Sörmland
• Tillsammans
- genom delaktighet och samordning med individens fokus
• Nära
- genom tillgänglighet och kontinuitet
• God hälsa, vård och omsorg
- genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se
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Hit ska vi!
Tillsammans
Teamarbete, där individen och dennes anhöriga är självklara medlemmar, är en naturlig del av
vården och omsorgen år 2035. Individen ges möjlighet att vara delaktig i alla beslut om sin vård
och omsorg och medarbetare samverkar över organisationsgränser. Arbetssättet är personcentrerat, individens resurser tas tillvara, självständighetenrespekteras och varje individ blir lyssnad
på. Samverkan sker på alla organisatoriska nivåer och beslutsvägarna är korta. Alla har tillit och
förståelse för varandra. Alla tar gemensamtansvar för att vård- och omsorgsinsatser samordnas
utifrån individens behov. En fast vårdkontakt utses när individen har behov av detta. Tillsammans löser vi utmaningar som vi ställs inför.

Nära
Den nära vården och omsorgen är jämlik oavsett var i länet denges. Individenhar en god relation
till vården och omsorgen somgör att den upplevs som nära. Den anpassas efter individens behov
och förutsättningar och den kan vara mobil. Den nära vården är lättillgänglig och flexibel, digital
när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Genom kontinuitet och tydlig information skapas
trygghet för individen, dennes anhöriga och för medarbetare. Primärvården är navet i vården
och samverkar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

God hälsa, vård och omsorg
Vården och omsorgen är effektiv, evidensbaserad och individfokuserad och det finns ett hälsofrämjande perspektiv i hela vårdkedjan. Det innebär att arbetet utgår från individens hälsa,
behov, livssituation, förmåga och resurser. Medarbetare och organisationer arbetar aktivt med
att försöka förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa och sjukdom hos
individen. När så behövs får individenhjälp att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Individen har och får kunskap att ta hand om sin hälsa, vård och omsorg utifrån sina
förutsättningar. Arbete sker på befolkningsnivå innan sjukdom uppstår med särskilda riskgrupper samt med riktade insatser till särskilt utsatta individer. Tillsammans med övriga samhället
arbetar vården och omsorgen med att skapa ett län som har fokus på hälsa.

Varför behövs en omställning av dagens vård och omsorg?
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för denomställning som sker inomhälsooch sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad
organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.
När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas , och kan
bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal
både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än
befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som
sker i samhället kommer den nära vården och omsorgenatt behöva utveckla nya arbetssätt som
också kommer att ställa krav på ny kompetens.
Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad
organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individensbehovoch förutsättningar. Individen ska
få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även
tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.
2
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Organisation

Person och relation

Passiv mottagare

Aktiv medskapare

Reaktiv

Proaktiv och hälsofrämjande

Isolerade vårdoch omsorgsinsatser

Sammanhållet utifrån personens fokus

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera
på organisation till relation, från att vara reaktivtill att bli förebyggande, och från en fragmentiserad till en sammanhängande vård
och omsorg. För patienten innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till i stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster
(Nära vård - SKR 2022).

Hur ska vi nå målbilden?
När alla tar ansvar för sin del i förflyttningen mot våra mål kan vi få fart framåt. Det handlar om
allt från vad vi gör i det enskilda mötet med individentill de beslut som fattas, till exempel kring
ekonomiska resurser.

Vad behöver vi? (förutsättningar och framgångsfaktorer)
Individens fokus – Framtidens hälsovård, sjukvård och omsorg handlar om att hitta former för
att anpassa vård och omsorg efter individens behov. ”Ingabeslut om mig, utan mig” ska genomsyra arbetet. Det är individens samlade behovsom ska vara vägledande för vårdens och omsorgens utformning.Individmedverkanska vara självklar i alla utvecklingsarbeten. Överenskommelser mellan vårdgivare och vårdtagare ska finnas tydligt dokumenterade och vara til lgängliga för
individen och vårdgivare (till exempel Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP).
Samsyn – För att arbetet med omställningen ska lyckas behöver vi vara överens om vad vi ska
göra. Vi behöver utgå från målbilden i all planering, styrning och uppföljning.
Tydlighet i ledarskapet – Att i ledarskapet utgå från målbilden, att skapa förutsättningar för
utveckling och att följa upp resultat blir viktigt. Medarbetarna behöver få förutsättningar att
utveckla verksamheten.
Samverkan – Samverkan behövs både internt och externt, över vårdgivargränser och med övriga
samhället för att uppnå målen.
Tillit till varandra – Tillit är en förutsättning för goda relationer och god samverkan.
Kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling - Bästa tillgängliga kunskap ska finnas, tillämpas
och omsättas i mötet mellan vården, omsorgen och individen. Det ska finnas stöd för att göra
rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.
Kompetensförsörjning och förändrade yrkesroller – Kompetensförsörjningen är en av de allra
största utmaningarna fram till år 2035. Det kräver ett målmedvetet arbete för att behålla de
som redan arbetar i Region och kommuner samt att locka nya medarbetare till vård och omsorg.
Traditionella yrkesroller måste utvecklasvad gäller ansvar och arbetsuppgifter så att kompetens
används på rätt sätt. Medarbetarna måste i större utsträckning samarbeta i tvärprofessionella
team över huvudmannagränser. Nya yrkesgrupper behöver komplettera dagens professioner.
Innehåll och utformning av framtida utbildningar och samarbete med utbildningsansvariga är
3
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därför av stor vikt. Alla medarbetare ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap och behov av
kunskap ska uppmärksammas och tillgodoses.
Utveckling av nya arbetssätt och tjänster - För att nå målen behöver arbetssätt utvecklas. Vården och omsorgen ska i stor utsträckning ske där individen lever sitt liv. Genom ett användardrivet utvecklingsarbete ska nya tjänster utvecklas som bättre möter befolkningens behov och
sätt att leva sina liv. Digitaliseringen möjliggör utveckling av kvalitet och effektivitet och underlättar för vårdens medarbetare. Med hjälp av e-hälsa ska individenvara i centrum, verksamheter
få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen bli jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Mellan
Region Sörmland och länets kommuner ska samverkan kring verksamhetssystem, kommunikationssystem och digitala vårdtjänster finnas.
Från några till alla – Nya arbetssätt behöver testas i liten skala. Därefter ska det som fungerar
bra växlas upp så det kan gälla för alla.

Vad ska vi göra?
Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer fokusområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på
arbetet som ska ske 2023 - 2027.

Hur vet vi att vi gör rätt saker?
Det är viktigt att vi vet att vi gör rätt saker för att nå våra mål. För att underlätta detta kommer
mätetal (indikatorer) som är kopplade till målsättningarna att tas fram. Dessa ska sedan kunna
följas på ett tillgängligt sätt.

4

Kommuner & region
i samverkan

PROTOKOLLSUTDRA G

0
REGION

Datum

Dokumentnummer

2022-03-11

SÖRMLAND

§ 4/22

NSV22-0008-2

Länsgemensam målbild för Nära vård i
Sörmland

Diarienummer:

NSV22-0008

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2022-03-11

Ärendenr
§ 4/22

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
beslut
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022.
3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022.
Proposition
Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR’s
målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att
vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar
som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs
nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad
gäller den fysiska och den psykiska ohälsan.
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Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån
dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer
den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också
kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och
omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs
med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få bättre
möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och
omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en
nära vård.
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under
åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV
arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett
långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första
kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.
Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:


Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus



Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet



God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-11
Målbild Nära vård i Sörmland
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Socialchefsnätverket
Länsstyrgruppen
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KS 2022/289

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Vingåkers kommun
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på förändring av de lokala ordningsföreskrifterna. Föreskrifterna har gåtts
igenom i sin helhet och förslag på förändringar redovisas nedan. Föreslagna
förändringar av föreskrifterna är avstämda med flera förvaltningar och enheter samt
avtalad kommunjurist.
Beslutsunderlag
Ks § 126/2022
Tjänsteutlåtande 2022-05-10
Allmänna lokala föreskrifter ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Vingåkers
kommun
1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-10
Handläggare

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

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på förändring av de lokala ordningsföreskrifterna. Föreskrifterna har gåtts
igenom i sin helhet och förslag på förändringar redovisas nedan. Föreslagna
förändringar av föreskrifterna är avstämda med flera förvaltningar och enheter samt
avtalad kommunjurist.
Ärendets beredning
Lina Ljungqvist, trafikingenjör
Maria Pestrea, kommunikationschef
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Föreskrifterna har gåtts igenom i sin helhet och förslag på förändringar redovisas
nedan. Ny grafisk design på dokumentet.
3§ Lagt till samtliga badplatser i kommunen att räknas som offentlig plats.
4§ Lagt till angående yttrande gällande 9 § (container)
6§ Lagt till meningen ”För närmare information se föreskrifter för ingrepp i
kommunens mark.”
9§ Lagt till meningen ”uppställning av container får ej ske utan polismyndighetens
tillstånd”
10§ Rättelse av ord samt lagt till meningen ”trafikanordningar får inte skymmas”.

vingaker.se
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15§ ändring av andra stycket- till Ambulerande försäljning får ej ske på torgytan vid
Storgatan 16 och Tennisparken där särskilt fastställda lokala ordningsföreskrifter för
torghandel gäller. Samt lagt till enligt 3 § (badplatserna) krävs tillstånd från
kommunen.
16§ Borttagning av texten ” Camping eller uppställning av husvagnar utan särskilt
tillstånd från kommunstyrelsen är inte heller tillåtet på kommunalt ägd mark. För
tillfälligt eller varaktigt anordnade campingplatser gäller plan- och bygglagens
bestämmelser kap 9 § 8 där det anges att bygglov erfordras och dels förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38 där anmälningsplikt anges.”
Lagt till ”Polismyndigheten får dock ge tillstånd till camping inom annan offentlig
plats vid särskilda evenemang. Med camping avses tältning och uppställning av husbil
och husvagn.”
18§ Ändring av meningar till:
Hundar skall hållas kopplade på samtliga offentliga platser samt inom Båsenberga
fritidsområde och Säfstaholm slottspark med undantag av de områden där kommunen
anordnat hundparker.
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser enligt 3 § under tiden 1 maj
till 1 september.
Borttagning av texten: Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen,
dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer.
Lytterstabadet, Läppebadet, Hullabadet i Österåker, badplatserna i Marmorbyn,
Sjögölet, Högsjö och Viala ”
20§ ändring av rubrik från Ridning och löpning till ”Motionspår”. Ändring av text till
”Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala
motionsspår. Särskilt preparerade och märkta skidspår får endast användas för
skidåkning.”
Förvaltningens ståndpunkt
Att uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna i Vingåkers kommun ska antas.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

vingaker.se
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

"[Klicka och skriv namn]"
"[Klicka och skriv titel]"

vingaker.se
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

vingaker.se
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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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]"

vingaker.se

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?

10 (10
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FÖRESKRIFTER VINGÅKERS KOMMUN

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Vingåkers kommun
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpning
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen
(1993:1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i
Vingåkers kommun skall upprätthållas.

2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket
1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket
ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

•
•
•
•
•
•
•
•

Begravningsplatser
Lytterstabadet
Läppebadet
Hullabadet, Österåker
Storgölet badplats, Baggetorp
Marmorbynbadet
Högsjöbadet
Vialabadet

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 9§ samt 11 § första stycket, 12 §, 13 §, 15 §
andra stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

■

Lastning av varor
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5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs
för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Av lastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning mm
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning
eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.
För närmare information se föreskrifter för ingrepp i kommunens mark.

Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får
inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Pyrotekniska varor
8§
Tillstånd från polismyndigheten krävs när det gäller tillstånd att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska
varor inom detaljplanelagt område inom hela Vingåkers kommun. Tillstånd från polisen behövs dock inte under
följande tider:

•
•
•

Från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen.
Från klockan 22.00 påskafton till klockan 01.00 på påskdagen.
Från klockan 22.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj.

Containrar
9§
Uppställning av container får ej ske utan polismyndighetens tillstånd.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att
tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
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10 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2, 30 meter
eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

I

Trafikanordningar får inte skymmas.

Affischering
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana
husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Även placering av "gatupratare"/vippställ
för annonser eller liknande kräver tillstånd på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda
för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske
genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten

Insamling av pengar
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led
i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol
14 §
Spritdrycker, vin, starköl och öl vars alkoholhalt överskrider 2,25 volymprocent får inte förtäras inom följande
områden, med avgränsningar enligt bilagd karta:

•
•
•
•

Torget vid centrumhuset (med undantag av uteservering med tillstånd)
Tennisparken
Järnvägsparken
Stationsområdet

Ambulerande försäljning
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15 §
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i
obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.
Ambulerande försäljning får ej ske på torgytan på den allmänna försäljningsplatsen vid Storgatan 16 och vid
lytterstabadet Tennisparken där särskilt fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller.

-

-

För ambulerande försäljning vid kommunens allmänna badplatser enligt 3 § krävs tillstånd från kommunen.

Camping
16 §
Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats, eller på sådan plats som i 3 § jämställs med offentlig
plats.
Polismyndigheten får dock ge tillstånd till camping inom annan offentlig plats vid särskilda evenemang. Med
camping avses tältning och uppställning av husbil och husvagn.
Camping eller uppställning av husvagnar utan särskilt tillstånd från kommunstyrelsen är inte heller tillåtet på
kommunalt ägd mark. För tillfälligt eller varaktigt anordnade campingplatser gäller plan- och bygglagens
bestämmelser kap 9 § 8 där det anges att bygglov erfordras och dels förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd § 38 där anmälningsplikt anges.

Hundar
17 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en
hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund
för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

18 §
Hundar skall hållas kopplade på samtliga offentliga platser samt inom Båsenberga fritidsområde och Säfstaholm
slottspark med undantag av de områden där kommunen anordnat hundparker.
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser enligt 3 § under tiden 1 maj till 1 september.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund
inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Lytterstabadet,
Läppebadet, Hullabadet i Österåker, badplatserna i Marmorbyn, Sjögölet, Högsjö och Viala

19 §
På samtliga offentliga platser skall föroreningar efter hundar plockas upp.
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Motionspår Ridning och lösning
20 §
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala motionsspår. Särskilt preparerade
och märkta skidspår får endast användas för skidåkning.
Ridning får inte ske i elljusspåret vid Båsenberga fritidsområde, Marmorbyns motionsspår och i elljusspåret i
Högsjö.
Löpning och promenad är förbjuden i anlagda skidspår vid Båsenberga fritidsområde, Marmorbyns motionsspår
och i elljusspåret i Högsjö.

Avgift för att använda offentlig plats
21 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta
ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Yttranden
22 §
1) Att avge yttranden som avses i 3 kap 2 § ordningslagen ankommer på
a. Kommunstyrelsen avseende kommunens mark.
2) Att avge yttranden enligt 4 § i lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
ankommer på
a. samhällsbyggnadsnämnden såvitt avser 7 § i dessa föreskrifter
b. kommunstyrelsen såvitt avser 11 § första stycket, 12 § och 13 § första stycket i
dessa föreskrifter.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
23 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första
stycket, 14 §, 15 § första och andra styckena, 16 §, 18 20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra
stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 januari 1996.
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Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Vingåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att göra en redaktionell ändring i förslag till
ordningsföreskriften att under paragraf 8 ta bort påskafton och valborg från
undantag av polistillstånd för fyrverkerier.
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Vingåkers kommun

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på förändring av de lokala ordningsföreskrifterna. Föreskrifterna har gåtts
igenom i sin helhet och förslag på förändringar redovisas nedan . Föreslagna
förändringar av föreskrifterna är avstämda med flera förvaltningar och enheter samt
avtalad kommunjurist.

Yrkanden
Robert Skoglund (S) gör ett ändringsyrkande, att i bilagan under paragraf 8 ta bort
påskafton och valborg från undantag av polistillstånd för fyrverkerier.
Ing-Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KO), Caisa Sävheden Larsson (S), Anna
Lejon (M), Charlotte Prennfors (M), Anneli Bengtsson (S), Håkan Östlund (MP),
Tiina Rokka (V), Lars-Göran Karlsson (SO) och Hans Jonsson (SO) yrkar bifall till
Robert Skoglunds (S) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslag till beslut med Robert
Skoglunds (S) ändringsyrkande och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05- 10
Allmänna lokala föreskrifter ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun

Beslutet skickas till
Författn ingssam Iingen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

112
(156)

Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 13: 15-18:05 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S) ordf.§§ 101-109, 111 - 130
Robert Skoglund (S) 1:a vice ordf. § § 101-107, 111119, 121-130Ordf.110
Charlotte Prennfors (M) 2:a vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S) §§ 104- 130
Ing-Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Hans Jonsson (SO) tjänstg. ersättare
Monica Granström (S) tjänstg. ers§§ 101 - 103, 108110,120

Monica Granström (S) §§ 104- 107,
111 - 119, 121-130
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Pierre Szabo (M)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef§§ I 04- 106
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Elin Höghielm, ekonomichef§ 104
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § I 04
Josefin Frank, upphandlingssamordnare § I 03
Lars Östling, fastighetschef, VKF AB § I 04
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Anna Olsson, nämndsekreterare
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § l06

Paragrafer

101 - 130

Sekreterare

Ordförande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2022-06-07

Datum för anslagsuppsättande

2022-06-10

Datum för anslagsnedtagande

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

_\ J ( 1 ~ ~--- ---·-

Justerandes sign

Nellie Jonasson

Utdrags bestyrkande
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Revidering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av taxa för upplåtelse av allmän
platsmark.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på förändring på taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Föreskrifterna har
gåtts igenom i sin helhet och förslag på förändringar redovisas nedan. Föreslagna
förändringar av föreskrifterna är avstämda med flera förvaltningar och enheter samt
avtalad kommunjurist.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-10
Taxa för upplåtelse av allmän platsmark
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-10
Handläggare

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

Revidering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av de taxa för upplåtelse av
allmän markupplåtelse.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på förändring på taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Föreskrifterna har
gåtts igenom i sin helhet och förslag på förändringar redovisas nedan. Föreslagna
förändringar av föreskrifterna är avstämda med flera förvaltningar och enheter samt
avtalad kommunjurist.
Ärendets beredning
Lina Ljungqvist, trafikingenjör
Maria Pestrea, kommunikationschef
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Revidering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Samtliga taxor för upplåtelse
av allmän platsmark blir härmed samlad. Nytt utseende i enlighet med kommunens
grafiska profil.
Dokumentet startar med lite inledande bestämmelser för att få en bra överblick när
man läser taxor samt får en förståelse att det finns bestämmelser över våra marker.
De första 1-3 § i inledningen informerar vad en offentlig plats är, rätten för kommunen
att ta ut en taxa, vilka som är avgiftsbefriade samt att Kultur och-
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samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att fastställa en taxa om det inte kan
klassificeras enligt nedanstående taxa.
4 § torghandelsplats och vart man bokar denna, både tillfällig och fast
torghandelsplats.
5 § informerar vi om att polistillstånd behövs för att få använda allmän plats där
kommunen yttrar sig innan tillstånd kan lämnas.
6§ Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas.
Sedan kommer taxorna som är uppdelade på tre kategorier: försäljning, aktiviteter
evenemang och andra delvis kommersiella upplåtelser. Den är uppdelad i tabellform
för en tydligare överblick.
Vid försäljning står det tydlig hur stor en plats är. Och att Tennisparken inte går att
hyra månad eller årsvis vilket som skrivet tidigare beror på att vi ska kunna hyra ut
parken till evenemang utan att vara låsta att vi har hyrt ut en plats. Elkostnaden står nu
inklusive moms vilket innebär en sänkning med avgiften med 2,5 kr.
Vid övrig försäljning finns taxor för julgransförsäljning i tennisparken samt kostnad
för uteservering, taxorna är inte förändrade. Säsongen för uteservering är ändrad från 1
maj- 31 september till 1 april- 31 oktober då vår grannkommun har den andra
tidsperioden. Förtydligat i texten vilka kategorier som kräver polistillstånd.
Aktiviteter, evenemang och andra delvis kommersiella upplåtelser är det samma taxa
som tidigare för tennisparken. Kioskens uthyrning försvinner då den lokalen kommer
övergå till Vingåkers hem. Vi har tagit bort cirkusplats då den marken är såld. Om en
förfrågan om cirkus inkommer får handläggare på Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen söka efter en lämplig plats efter de förutsättningar
som den cirkusen kräver.
Vid Icke kommersiella upplåtelser kompletteras uppställning av byggnadsställning
m.m samt markupplåtelse övrigt med ordet markupplåtelse innan, samma taxor som
tidigare. Ett förtydligande att polistillstånd krävs för dessa typer av uppställning.
Borttagning av markupplåtelse övrigt då denna faller in under Markupplåtelseexempel uppställning av byggnadsställning, container, skylift eller liknande på t.ex.
gator trottoarer, GC-vägar, parkeringsytor eller parkmark. Kompletterar med en lägsta
avgift på 250 kr.
Förvaltningens ståndpunkt
Att revidering av taxor för upplåtelse av allmän platsmark i Vingåkers kommun ska
antas.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Trafikingenjör

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

10 (10
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Taxor och avgifter
Inledande bestämmelser
1§
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål. Med
offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i
detaljplanen.

2§
Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats, med stöd av lag (1957:259) om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. samt 3 kap. 1-2 §§ Ordningslagen
(1933:1617) om allmän ordning och säkerhet.

Avgifter
3§
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Vingåkers kommun. Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges
om särskilda skäl föreligger. Ideella föreningar och organisationer är avgiftsbefriade. Ingen avgift tas ut av
skolklasser. Om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt nedan har Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen
rätt att fastställa taxan för upplåtelsen.
Taxan är om inget annat anges mervärdesskattebefriad.

Ansökan
4§
Torghandelsplats
Tillfällig torghandelsplats bokas senast dagen innan hos kommunens torgvärd. En fast torghandelsplats kan
ansökas för en månad eller helår tecknas med handläggare på Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

5§
Offentlig plats
För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten. Ansökan ska göras
skriftligt till polisen. Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas. Annan
kommunal mark än offentlig kan upplåtas efter särskild överenskommelse

FÖRESKRIFTER VINGÅKERS KOMMUN

Regler och ordningsföreskrifter
6§
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas.

Försäljning
Torghandel i Vingåker

Torghandelsplats Storgatan
16
3x6 meter
Tennisparken
3x6 meter
Elkostnad inkl. 25% moms
1
Avtal kan ej tecknas

Dagplats

-

60 kr

200 kr

Tillfällig försäljning av julgranar
(Tennisparken) 3
Uteservering 2 3
3

Årsplats

1000 kr

200 kr

Övrig försäljning

2

Månad

200 kr

Avgift

3500 kr

1

1500 kr / säsong

-

1

1000 kr

Lägsta avgift

1500 kr

75 kr/ m2

Säsong för uteserveringar är normalt 1 april- 31 oktober men kan vara längre.
Kräver polistillstånd

Aktiviteter, evenemang och andra delvis kommersiella upplåtelser
Aktiviteter

Evenemang Tennisparken

Avgift

300 kr /
evenemang

Lägsta avgift

300 kr

Icke kommersiella upplåtelser
Aktiviteter

Markupplåtelse- Uppställning av
byggnadsställning, container,
skylift eller liknande på t.ex. gator
trottoarer, GC-vägar, parkeringsytor
eller parkmark.5
5
Kräver polistillstånd

Avgift

15 kr /m per
påbörjad 30
dagarsperiod
2

Lägsta avgift

250 kr
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Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel samt
upplösande av lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och
uppställning av snabbmatbilar i Tennisparken
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och uppställning av snabbmatbilar i
Tennisparken
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel
Sammanfattning av ärendet
En förändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln samt upphävande av de
lokala ordningsföreskrifterna för offentliga sammankomster/tillställningar, torghandel
och uppställning av snabbmatbilar i tennisparken.
Förändringen har skett för att förtydliga de föreskrifter som finns och göra en enhetlig
samling för föreskrifterna för torgplatsytorna i Tennisparken och Storgatan 16. Idag
används två olika föreskrifter för torgplatserna samt att platserna har två olika taxor.
Föreskrifterna i Tennisparken kan då upphävas helt då de omfattas av både
ordningsföreskrifterna samt torghandelsföreskrifterna. Utöver detta har redigeringar
utförts vilka redovisas nedan i sin helhet. Förändringen av föreskrifterna är avstämda
med flera förvaltningar och enheter samt avtalad kommunjurist.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-10
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vingåkers kommun
Bilaga torghandel
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-10
Handläggare

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

Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel samt
upplösande av lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och
uppställning av snabbmatbilar i Tennisparken
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och uppställning av snabbmatbilar i
Tennisparken
Sammanfattning av ärendet
En förändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln samt upphävande av de
lokala ordningsföreskrifterna för offentliga sammankomster/tillställningar, torghandel
och uppställning av snabbmatbilar i tennisparken.
Förändringen har skett för att förtydliga de föreskrifter som finns och göra en enhetlig
samling för föreskrifterna för torgplatsytorna i Tennisparken och Storgatan 16. Idag
används två olika föreskrifter för torgplatserna samt att platserna har två olika taxor.
Föreskrifterna i Tennisparken kan då upphävas helt då de omfattas av både
ordningsföreskrifterna samt torghandelsföreskrifterna. Utöver detta har redigeringar
utförts vilka redovisas nedan i sin helhet. Förändringen av föreskrifterna är avstämda
med flera förvaltningar och enheter samt avtalad kommunjurist.
Ärendets beredning
Lina Ljungqvist, trafikingenjör
Maria Pestrea, kommunikationschef
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
En revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln samt upphävande av
de lokala ordningsföreskrifterna för offentliga sammankomster/tillställningar,
torghandel och uppställning av snabbmatbilar i tennisparken.
Förändringen har skett för att förtydliga de föreskrifter som finns och göra en enhetlig
samling för föreskrifterna för torgplatsytorna i Tennisparken och Storgatan 16. Idag
används två olika föreskrifter för torgplatserna samt att platserna har två olika taxor.
Föreskrifterna i Tennisparken kan då upphävas helt då de omfattar av både
ordningsföreskrifterna samt torghandelsföreskrifterna. Utöver detta har redigeringar
utförts vilka redovisas nedan i sin helhet. Förändringen av föreskrifterna är avstämda
med flera förvaltningar och enheter samt avtalad kommunjurist.
Förändringar:
Ett uppdaterat utseende i enlighet med kommunens grafiska profil.
1 § Två nya benämningar. Torghandelsplats- syftar på de platser som vi har pekat ut
som ska användas för torghandel. Torgvärd-läggs till som kontrollant, anvisning och
tar upp betalning av tillfälliga platser.
2§ Torgytorna presenteras, kartor över platserna bifogas till föreskriften.
3§ Upplåtelsetid- Möjligheten vid storgatan 16 är både 1 dag, 6 månader samt 1 år.
Platserna vid tennisparken begränsas till enbart 1 dag istället för 1 dag samt 1 månad.
Motivering till detta är att inbokade evenemang ska kunna gå att genomföras och
därför kan vi inte godkänna 1 månad. De tillfälliga platserna kan hyras ut med hjälp av
torgvärd och de upplåtelser som avser längre tid utförs av kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Torghandelsplatsen anvisas av torgvärden.
4§ fördelning av plats sker efter först inkommen förfrågan. Vid frånvaro har
tillståndsinnehavaren ej rätt till återbetalning om särskilda skäl ej föreligger. Platsen
kan ej överlåtas till någon annan.
5§ försäljningstider har satts ut till 8.30-19:00 samtliga dagar. Tidigare var det inte
tillåtet att sälja på lördagar, söndagar, och aftnar. Motivering till varför det ska vara
tillåtet är att skapa liv och rörelse i centrum/tennisparken även helger.
6 § Utformning av platsen. Begränsad minimihöjd på tak över marken sätts till 2,0 m,
ej gatupratare utanför torghandelsplatsen.
7 § renhållning- den som använder platsen är skyldig att städa upp efter och se till att
platsen hålls ren under tiden vid försäljningen.
8 § de äldre paragraferna 6-8 § gällande regler och tillstånd ändras till att det
ankommer på tillståndsinnehavaren att se till att bestämmelser, tillstånd och regler från
aktuella myndigheter efterlevs.
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9 § Kommunens rätt att ta ut avgift för platserna, betalningsmetod tas bort då detta kan
komma att utvecklas.
10 § vad som händer vid överträdelse av föreskrifterna.
Upphävande av Lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och uppställning av snabbmatsbilar i
tennisparken
De föreskrifter som gäller i tennisparken ersätts av de befintliga
ordningsföreskrifterna.
De gällande föreskrifterna för tennisparken behandlas i polistillståndet som behöver
sökas innan ett evenemang kan genomföras. De villkor som står formuleras kommer
finnas med som villkor i kontraktet som sökande skriver på för användning av
tennisparken.
Hyresavgiften behandlas i våra taxor för upplåtelse av allmän plats. Snabbmatsvagn är
borttagen och kommer behandlas som en torghandelsplats. Den förändringen behöver
ske då kommunen inte kan tillhandahålla vatten på någon torghandelsplats.
Taxan för kiosken i tennisparken tas bort då den inte är tillgänglig.
Föreskrifterna och villkoren i dagens författningssamling stämmer inte överens med
varandra och då de lokala ordningsföreskrifterna även gäller i Tennisparken anser
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen att författningssamlingen kan ersättas och
skapa enhetliga föreskrifter för torghandelsplatser för både tennisparken samt
Storgatan 16.
Förvaltningens ståndpunkt
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för lokal torghandel och upphäva lokala
ordningsföreskrifter för offentliga sammankomster/tillställningar, torghandel och
uppställning av snabbmatbilar i Tennisparken är nödvändigt för att skapa en enhetlig
författningssamling.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

+

"[Klicka och skriv]"

+

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

11 (11
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FÖRESKRIFTER VINGÅKERS KOMMUN

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Vingåkers kommun
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpning
1§
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter
för torghandel på de av Vingåkers kommun utpekade torghandelsplatserna. Syftet med föreskrifterna är att
upprätthålla den allmänna ordningen.
För att kontrollera att gällande ordningsföreskrifter följs utses en torgvärd, som även anvisar och tar upp
betalning för tillfälliga platser.

2§
Föreskrifterna är tillämpliga för torgytorna i Tennisparken och Storgatan 16 i Vingåker. Torghandelsplatserna
finns som bilaga och är fastställda av kommunstyrelsen.

Upplåtelsetid
3§
Torghandelsplatserna på Storgatan 16 upplåtes som fasta eller tillfälliga torghandelsplatser. Torgytan på
Tennisparken upplåtes enbart som tillfälliga torghandelsplatser.
Tillfälliga torghandelsplatser upplåts och anvisas av torgvärden. En fast torghandelsplats får användas på
bestämd tid under minst en månad och högst ett kalenderår. Fasta torghandelsplatser upplåts genom ansvarig
handläggare på kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
En tillfällig torghandelsplatsplats får användas endast viss dag och anvisas av torgvärden, som av kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen utsetts att ordna och övervaka handeln på torget.
En tillfällig torghandelsplats kan upplåtas till försäljning som ej innefattas i skattebegreppet näringsverksamhet
(exempel skolklass som säljer bröd). Torghandelsplatsen anvisas av torgvärden.
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Fördelning
4§
Fördelning av torghandelsplatser skall ske i den ordning som bokningen inkommit hos torgvärd. Fler än en
torghandelsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången platser. När flera
platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.
Har tillståndsinnehavaren av fast torghandelsplats inte intagit sin plats senast kl 9:00 upplåts platsen vid behov
som tillfällig torghandelsplats under dagen.
Vid upprepad eller längre frånvaro eller då tillståndsinnehavaren ej intagit torghandelsplatsen det datum som
överenskommits skall kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen meddelas. Om inte godtagbara skäl anges
återgår torghandelsplatsen till Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillståndsinnehavaren äger då ej rätt
till återbetalning för resterande tid.
Tillståndsinnehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Tider för försäljning
5§
Försäljning får ske måndag-fredag kl 08:30-19:00 och lördag, söndag, aftnar och helgdagar kl 08:30-19:00.
Tillstånd för utökade tider får meddelas av Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen efter särskild ansökan.
Torghandelsplatsen får inte ianspråktagas, för till exempel uppläggning av varor tidigare än 1 timme före
fastställd försäljningstid. Varor och redskap som är avsedda för rörelsens bedrivande skall vara bortforslade från
torghandelsplatsen senast 1 timme efter försäljningstidens slut.

Torgståndens utformning
6§
På anvisade torghandelsplatser får tak inte sättas lägre än 2,0 meter över marken. Upplåtelsen omfattar endast
den yta som anges i tillståndet, uppställning av gatupratare är inte tillåten utanför torghandelsplatsen.
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
torghandelsplatserna. Motorfordonstrafik är endast tillåten under uppackning samt nedpackning av varor.
Fordonstrafiken skall ske med stor försiktighet och inte utgöra fara för fotgängare och cyklister.

Renhållning
7§
Innehavaren av torghandelsplatsen skall i anslutning till platsen själv tillhanda och sätta upp lämpligt antal
sopbehållare för kunder. Tillståndsinnehavaren skall se till att torghandelsplatsen hålls ren och välskött.
Tillståndsinnehavaren har skyldighet att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall samt annat
skräp från rörelsen och tillse att platsen noggrant städas/rengörs och att soporna forslas bort.

FÖRESKRIFTER VINGÅKERS KOMMUN

Föreskrifter och tillstånd från övriga myndigheter
8§
Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att gällande bestämmelser för livsmedel följs.
Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller användningen av gasol följs.
Den som bedriver torg och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt
skatteförandelagen (2011:1244).
Även i övrigt så krävs att tillståndsinnehavaren har de specifika tillstånd som krävs för verksamheten och att
gällande regler från aktuella myndigheter efterlevs.

Avgift
9§
För användning av torghandelsplatser äger kommunen rätt att ta ut avgift enligt lagen (1957:259) om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. I de
fall tillståndsinnehavaren väljer att inte nyttja torghandelsplatsen äger vederbörande ej rätt till återbetalning för
resterande tid.
Elanslutning finns till vissa torghandelsplatser och en extra avgift debiteras för el.
Aktuella avgifter för torghandel finns i kommunens författningssamling Flik 11.12

Överträdelse av föreskrift
10 §
Överträdelse av föreskrifterna kan medföra återkallelse av tillståndet med omedelbar verkan, varvid någon
uppsägningstid ej tillämpas. Tillståndsinnehavaren äger då ej rätt till återbetalning för resterande tid.
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