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Teknik- och servicenämnden

Fond för vinterväghållning inom ramen för eget kapital
Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.

En fond för vinterväghållning upprättas inom ramen för eget kapital

2.

1 500 000 av överskottet från 2016 års resultat läggs in i fonden som
ett startkapital.

Beskrivning av ärendet

Kostnaderna för vinterväghållning skiljer sig mycket från år till år. Vissa år
behövs många åtgärder med höga kostnader och andra år är det färre åtgärder
med lägre kostnader. Genom att skapa en fond för vinterväghållningen kan
resultatet balanseras över åren.
Beslutet att införa en fond för vinterväghållningen medför också att övriga
verksamheter inom teknik- och servicenämnden inte behöver påverkas av
vinterväghållningens utfall. Enligt nuvarande hantering påverkas alla
verksamheter inom nämnden när det har varit höga kostnader för
vinterväghållningen genom att besparingskrav även åläggs dem då nämnden ska
ha en budget i balans.
Frågan om att skapa en fond för vinterväghållning har initierats av kontorschefen
för att få en bättre planering och kontinuitet inom nämndens alla verksamheter.
Ärendet har beretts i samråd med ekonomiavdelningen och förslaget är att
1,5 miljoner kronor av 2016 års resultat läggs in i fonden som ett startkapital.
För att säkerställa att kostnaderna för vinterväghållningen budgeteras till en
rimlig nivå ska den lägst utgå från den genomsnittliga kostnaden baserad på de
senaste fem åren.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Bedömningen är att det över tid inte ska få några negativa ekonomiska
konsekvenser för nämnden eller kommunen. Genom att balansera resultatet för
vinterväghållningen kan ökade kostnader ett år jämkas mot lägre kostnader ett
annat år.
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Strängnäs kommun redovisar för 2016 ett positivt resultat på 69,7 miljoner
kronor, av dessa föreslås att 1,5 miljoner kronor reserveras i det egna kapitalet till
fonden för vinterväghållning. Konsekvensen av detta blir att dessa medel blir
redovisningsmässigt låsta till fonden och kan inte användas till andra
verksamheter utan att KF fattar beslut om detta.
Övriga konsekvenser

Beslutet kan medföra positiva effekter på miljön, folkhälsa, tillgänglighet och för
barnen då det inte blir besparingar för teknik- och servicenämndens övriga
verksamheter om ett underskott för vinterväghållningskostnader kan tas från en
fond istället.
Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Ärendet är knutet till Kommunfullmäktiges mål E Ekonomi (God ekonomisk
hushållning).
Uppföljning

En större genomgång ska ske vart tredje år av de ansamlade medlen i fonden. Om
det är ett negativt kapital måste ett beslut fattas om eventuell återställning.
Avstämningen ska ske i samråd med ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Ekonomiavdelningen för kännedom.
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