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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 41 Dnr KS.2022.55

Antagande av OPF-KL med tillämpningsanvisningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
antas

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Tillämpningsanvisningar till OPF-KL18 antas under förutsättning att
kommunfullmäktige antar bestämmelserna OPF-KL18.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd
och pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit
bestämmelserna för OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige
anta den uppdaterade bestämmelserna för OPF-KL18. OPF-KL är indelat i
omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar
sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade
ekonomiska stöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna bygger på
livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i förhållande till PBF där pensionen var
förmånsbestämd. Tillhörande tillämpningsanvisningar syftar till att precisera och
underlätta tillämpningen av OPF-KL i Oxelösunds kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande OPF-KL18 med tillämpningsanvisningar
OPF-KL18.pdf
Tillämpningsanvisningar Oxelösund, till OPFKL 18.pdf

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18)

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Anta tillämpningsanvisningar till OPF-KL18 under förutsättning att
Kommunfullmäktige antar bestämmelserna OPF-KL18.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar
enligt förslaget.
______

Beslut till:
Kommunchef (För åtgärd)
HR-chef (För åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-03-22 KS.2022.55

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar OPF-KL

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Anta tillämpningsanvisningar till OPF-KL18 under förutsättning att Kommunfullmäktige
antar bestämmelserna OPF-KL18.

2. Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd och
pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit bestämmelserna för
OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige anta den uppdaterade
bestämmelserna för OPF-KL18. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska stöd. Förmånerna i
pensionsbestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i
förhållande till PBF där pensionen var förmånsbestämd. Tillhörande
tillämpningsanvisningar syftar till att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i
Oxelösunds kommun.

3. Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd och
pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit bestämmelserna för
OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige anta den uppdaterade
bestämmelserna för OPF-KL. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska stöd. Förmånerna i
pensionsbestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i
förhållande till PBF där pensionen var förmånsbestämd. Skillnaderna mellan tidigare
antagna bestämmelser och föreslagna är följande:

Nytt familjeskydd.

Lägsta avgift till pensionsbehållning ändras.

65-årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av formuleringen ”i 32 a § LAS
angiven ålder”.

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-03-22 KS.2022.55

Den svårtolkade formuleringen om att pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den som
”har rätt till egenpension på grund av anställning” har tagits bort.

Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före avgångstidpunkten,
utan den förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste
året”.

67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av formuleringen ”i 32a § LAS angiven
ålder”.

Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska nu alltid ske på fem år,
även om dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda redan har börjat få sin pension
utbetald.

Som ett komplement till bestämmelser föreslås också bifogade tillämpningsanvisningar.
Dessa har till syfte att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i Oxelösunds
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet och har till uppgift att
tolka och tillämpa OPF-KL:s regler inom ramen för föreslagna tillämpningsanvisningar.

Beslutsunderlag
Bestämmelser OPF-KL18

Tillämpningsanvisningar OPF-KL

Johan Persson Henny Larsson
Kommunchef HR-chef

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)

HR-chef (FÅ)



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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1. Allmänt 
OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige att gälla från 14 maj 2014. Dessa 
tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av Kommunstyrelsens 
arbetsutskott den xx månad och år. 
 
Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av 
OPF-KL i Oxelösunds kommun. De innehåller även en sammanfattning av 
förmåner och villkor. Om det skulle uppstå situationer där 
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna 
enligt respektive reglemente före anvisningarna. 
 
 

1.1. Definitioner 
 
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 
procent av heltid. 
 
Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar 
mer än 40 procent av heltid. 
 
Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid. 
 
Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. 
 
 

1.2. Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet och har till uppgift att 
tolka och tillämpa OPF-KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar. 
 
 

1.3. Ansökan om förmåner 
Ansökan om förmåner enligt OPF-KL görs hos kanslienheten på det sätt som 
pensionsmyndigheten bestämmer. Ansökan ska vara skriftlig. 
 
 

1.4. Uppgiftsskyldighet 
Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär och som 
behövs för att kunna bedöma rätten till, samt beräkna förmåner. 
 
Utebliven uppgift enligt kommunens anvisningar medför att utbetalning inte sker 
eller att pågående utbetalning stoppas. 
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1.5. Omfattning 
OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen som 
fullgör uppdrag i Oxelösunds kommun. Bestämmelserna är alltså inte tillämpliga 
på personer som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska 
personer, som till exempel bolag eller samverkansorgan. 
 
 

2. Information 
 
I samband med hel- eller deltidspolitikers tillträde och avgång från sitt uppdrag, 
lämnas särskild information om rutiner för ansökan om pensions- och 
omställningsförmåner. Den förtroendevalde har även möjlighet att ställa frågor till 
KPA på följande mailadress: fortroendevalda@kpa.se 
 
Minst en gång, dock max 2 gånger per mandatperiod arrangeras ett 
informationsmöte för kommunens förtroendevalda. 
 

3. Omställningsstöd enligt OPF-KL 
Aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd kan komma ifråga 
för hel- och deltidspolitiker som omfattas av OPF-KL. 
Omställningsbestämmelserna syftar till att det ekonomiska omställningsstödet ska 
kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser. 
 
När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte 
föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden. 
 
 
 
 
 

3.1. Aktiva omställningsinsatser 
Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången: 

• innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Oxelösunds  
• kommun, och 
• har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller 

deltidspolitiker i kommunen, och 
• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
3.1.1. Riktlinjer för aktiva omställningsinsatser 
 

Förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till aktiva omställningsinsatser på liknande 
sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i Oxelösunds kommun. 
 

mailto:fortroendevalda@kpa.se
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Förslag på aktiva omställningsinsatser kan tas fram av den enskilde, kommunen 
eller annan som kommunen anlitar. 
 
Exempel på aktiva omställningsinsatser kan vara: Rådgivning och vägledning, 
kompletterande studiestöd, kostnader för kortare utbildning eller praktik, 
finansiering av kurslitteratur, hjälp med att starta eget. 
       
Insatserna ska ha påbörjats inom 3 månader efter avgången. Insatsen ska vara 
avslutad inom 12 månader. 
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns. 
 
De aktiva omställningsinsatserna har en maxkostnad om 2 prisbasbelopp. 
 

3.1.2. Ansökan 
 
Den förtroendevalda ska ansöka om aktiv omställningsinsats senast en månad 
efter avgången från uppdraget. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 
undantag från denna tidsgräns. Ansökan ska skickas skriftligt till kanslienheten.   
 

3.1.3. Beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om aktiva omställningsinsatser. 
 

3.2. Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: 

• innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Oxelösunds kommun, 
och 

• har minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller 
deltidspolitiker i kommunen, 
och 

• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomiskt omställningsstöd per 
fullgjort år i uppdraget. Under de två första åren är stödet 85 procent av tidigare 
årsarvodet, och det tredje året år stödet 60 procent. Ekonomiskt omställningsstöd 
kan som längst betalas ut till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalda uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av kommunen. Det 
utbetalade beloppet är preliminärt och avräkning kan komma att ske vid senare 
utbetalningstillfälle. 
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3.2.1. Starttidpunkt för ekonomiskt omställningsstöd 

 
Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd 
börjar löpa den första i månaden efter avgången från det uppdrag som gett rätt till 
förmånen. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i enskilda fall. 
 

3.2.2. Ansökan 
 
Den förtroendevalda ska skriftligt ansöka om ekonomiskt omställningsstöd senast 
två månader innan rätten till ekonomiskt omställningsstöd inträder. Ansökan ska 
lämnas in till kanslienheten.  
 
 

3.2.3. Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning 
Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med 
ekonomiskt omställningsstöd. Pensionsmyndigheten kan för en viss period bevilja 
undantag från kravet på egen aktivitet om kravet i det enskilda fallet framstår som 
oskäligt. 
 
För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda 

• är inskriven på arbetsförmedlingen 
eller 

• bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen 
eller 

• har nytt arbete, dock inte en återgång till gällande tjänstledighet som togs i 
samband med det politiska uppdraget.  
eller 

• har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan 
huvudman 

I samband med ansökan om förmån ska den förtroendevalda intyga att hen 
kommer att uppfylla kravet på egen aktivitet. 
 
Om den förtroendevalda inte uppfyller kraven på egen aktivitet, blir hen skyldig 
att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. Beslut om 
återbetalning fattas av pensionsmyndigheten.  
 
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i enskilda fall. 
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3.2.4. Samordning 
 
Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt 
förtroendevald ska hänsyn tas till detta. Samordning sker enligt kontantprincipen, 
det vill säga utifrån tidpunkten då samordningsbar inkomst betalats ut, inte när 
den tjänats in. 
 
Samordning sker andra och tredje året. Från samordningen undantas dock först 
ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av samma års prisbasbelopp. 
Första året är samordningsfritt. Samordning sker mot eventuell förvärvsinkomst, 
under tiden som det ekonomiska omställningsstödet utbetalas.  
 
Omställningsstödet upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdag eller regering, region 
eller regionförbund. 
 
 
Den förtroendevalda ska från och med den första månaden med ekonomiskt 
omställningsstöd lämna inkomstuppgift. Detta ska göras till kommunens 
kanslienhet på anvisat sätt senast den 12:e i månaden efter det att inkomsten 
betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är 
noll kronor. 
 
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd 
ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning 
förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.  
 
 

3.2.5. Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd 
 
Om den förtroendevalda under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför 
arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än 
förvärvsinkomst, kan pensionsmyndigheten besluta att minska pensionen med ett 
uppskattat inkomstbelopp som motsvarar den inkomst som kan anses vara skälig. 
 
Kommunfullmäktige kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 
den förtroendevalda inte beviljats ansvarsfrihet, dömts för brott som medfört att 
hen skilts från förtroendeuppdraget i Oxelösunds kommun med stöd av 4 kap 9 § 
kommunallagen, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att 
den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om hen fortfarande innehaft 
det. 
 
 

3.2.6. Retroaktiv utbetalning 
 
Ingen retroaktiv utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd. 
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Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i enskilda fall. 
 
 

3.3. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: 

• har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Oxelösunds kommun, 
och 

• har minst åtta års sammanhängande uppdragstid kommunen, 
och 

• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan som tidigast betalas ut från tidigaste 
uttagsålder för allmän pension och i direkt anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd upphört. Stödet är 60 procent av tidigare arvode. Det förlängda 
ekonomiska omställningsstödet ska samordnas med eventuell förvärvsinkomst, 
utan något fribelopp. Som längst kan det betalas ut till och med kalendermånaden 
innan den förtroendevalda uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 

3.3.1. Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 
Samma regler som för ekonomiskt omställningsstöd gäller även för förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd, med följande undantag: 

• Det förlängda omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett år i taget. 
• Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid 

den förtroendevalda har rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
• Inget fribelopp finns vid samordning med förvärvsinkomst.  

 
3.3.2. Ansökan 

 
Den förtroendevalda ska ansöka förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast två 
månader innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder. 
 
För fortsatt utbetalning efter en beviljad period med förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd krävs förnyad ansökan senast två månader innan den nya 
utbetalningsperioden ska påbörjas. 
 

3.3.3. Retroaktiv utbetalning 
Samma regler gäller som beträffande retroaktiv utbetalning av ekonomiskt 
omställningsstöd. 
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4. Pensionsbestämmelser enligt OPF-KL 
 
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda, även 
fritidspolitiker, med undantag av dem som vid tillträdet av uppdrag i Oxelösunds 
kommun:  
 

• omfattas av PBF eller annat motsvarande regelverk, på grund av uppdrag 
hos Oxelösunds kommun, 
eller 

• har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Kommunfullmäktige kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla, och 
bestämmer i så fall villkoren för detta. 
 
 

4.1. Ålderspension 
 
Kommunen sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldas 
pensionsgrundande årsarvode, till en pensionsbehållning i kommunens 
balansräkning. Pensionsbehållningens värde ökas årligen med 
inkomstbasbeloppets utveckling. 
 
 

4.1.1. Små pensionsavgifter 
 
Om pensionsavgiften för ett kalenderår är mindre än 3 procent av 
inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter intjänandet i stället för 
att sättas av till en pensionsbehållning. Ersättningen betalas inte ut om beloppet 
understiger 200 kronor avseende ett kalenderår (gäller för år 2019). Från och med 
år 2019 uppräknas nivån 200 kronor årligen med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. 
 

4.1.2. Pensionsinformation 
 
Den förtroendevalda får information från KPA Pension om sin ålderspension 
enligt OPF-KL, pensionsgrundande inkomst, avsättning av pensionsavgift och 
pensionsbehållning, genom att gå in på www.kpa.se och under ”mina sidor”. 
Förtroendevalda kan även få information genom att maila frågor till: 
fortroendevalda@kpa.se 
 
 

4.1.3. Ansökan 
Den förtroendevalda ska ansöka hos kanslienheten senast två månader före 
önskad utbetalning. Utbetalningen görs av KPA Pension.  
 

http://www.kpa.se/
mailto:fortroendevalda@kpa.se
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4.2. Efterlevandeskydd 
 
Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Det innebär att 
pensionsbehållningen betalas ut till efterlevande. Efterlevandeskyddet kan väljas 
bort i samband med ansökan om ålderspension. Gäller även fritidspolitiker. 
 
Ersättning enligt efterlevandeskyddet beräknas och betalas ut av KPA Pension 
efter begäran från kommunen. 
 

4.2.1. Ansökan om att ta bort efterlevandeskydd 
 
Den förtroendevalda ska samtidigt med ansökan om utbetalning av ålderspension 
ange om efterlevandeskyddet ska upphöra. 
 

4.2.2. Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd 
 
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos 
kommunen om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre 
månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från 
denna tidsgräns. 
 
 

4.3. Sjukpension 
 
Sjukpension enligt OPF-KL betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt 
till sjuk- eller aktivitetsersättning. Gäller förtroendevalda med 40 procent eller mer 
av heltid.  
 
En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett 
efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till 
sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden. 
Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller 
anställning med pensionsrätt. 
 
Under tiden innan den förtroendevalde har fått beviljat sjuk- eller 
aktivitetsersättningen ska samma regler som gäller för anställda i kommunen 
tillämpas. 
 
Under tid med sjukpension ska kommunen fortsätta att sätta av pensionsavgifter 
för ålderspension. 
 
Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från 
kommunen. 
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4.3.1. Ansökan 
Den förtroendevalda ska skriftligt ansöka hos kommunen om utbetalning av 
sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns. 
 
 
 
 

4.4. Familjeskydd 
 
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldas 
dödsfall. Gäller förtroendevalda med 40 procent eller mer av heltid.  
 
Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter 
begäran från kommunen. 
 

4.4.1. Ansökan 
 
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos 
kommunen om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. Ansökan ska 
ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i 
särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns. 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-01-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 14 Dnr KS.2021.116

Taxor 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs.

2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
fastställs.

3. Taxa för hantering av returpapper fastställs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 taxor för 2022. Efter
fullmäktiges beslut har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive
Oxelö Energi AB noterat behov av tillägg samt justering av vissa taxor.

För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa
för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt
vissa justeringar av Taxa inom miljöbalkens område.

För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för
insamling och återvinning av returpapper, Fastighetsnära insamling (FNI).

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Taxor 2022
Protokoll MSN 2021-12-14 § 106
Förslag till Taxa för prövning och tillsysn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Returpappertaxa 2022 förslag 2021-12-09

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs.

2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
fastställs.

3. Taxa för hantering av returpapper fastställs.

______
Beslut till:
Mijlö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)
Kanslichef (FK)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-12-28 KS.2021.116

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Taxor 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs.

2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror fastställs.

3. Taxa för hantering av returpapper fastställs.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 taxor för 2022. Efter fullmäktiges beslut
har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat behov av
tillägg samt justering av vissa taxor.

För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel med
vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa inom
miljöbalkens område.

För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling och
återvinning av returpapper, Fastighetsnära insamling (FNI).

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen.

3. Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2021-11-10 (§ 104) taxor för 2022. Efter fullmäktiges beslut
har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat behov av
tillägg samt justering av vissa taxor.

För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel med
vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa inom
miljöbalkens område.

För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling och
återvinning av returpapper.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2021-12-28 KS.2021.116

3.1 Taxa inom miljöbalkens område
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen inför 2022. Nu har en mindre justering
skett i taxan för att anpassa denna efter en lagändring som har skett i 38 § i förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Lagändringen innebär att ännu fler
hygieniska verksamheter kan bli aktuella för tillsyn.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

3.2 Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över tillsynsansvar
enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt
alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt
enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare
som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).

Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för ovanstående
områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med
övertagandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående områden för att kunna ta
ut avgifter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för
handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror.

3.3 Taxa för returpapper
Förslaget från Oxelö Energi AB innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst,
FNI-abonnemang för returpapper (Fastighetsnära insamling). Detta på grund av
regeringens beslut om kommunalt ansvar för insamling och återvinning av returpapper från
1 januari 2022.

Returpapper kommer även fortsättningsvis att kunna lämnas kostnadsfritt vid kommunens
återvinningstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-12-28
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14, § 106
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Förslag till taxa för hantering av returpapper 2022

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)
Kommunstyrelseförvaltningen, utredare (FK)
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Sammanträdesdatum 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-12-14  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Msn § 106        Dnr MSN.2021.18               
 
 
Taxor 2022  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i 
Kommunfullmäktige 
 
 �Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 
 �Anta Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och 

tobaksvaror. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
De taxor som var i behov av justeringar inför 2022 har redan antagits av nämnden. 
På grund av nytt beslut gällande övertagande av tillsyn föreslår förvaltningen att en 
ny taxa antas av nämnden samt att en befintlig taxa justeras ytterligare på grund 
av lagändring. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och 
tobaksvaror är helt ny. I Taxa inom miljöbalkens område innebär grön text ny text. 
 
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över 
tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är 
också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller 
serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek). 
 
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för 
ovanstående områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
samband med övertagandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående 
områden för att kunna ta ut avgifter.  
 
Taxa inom miljöbalkens område 
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen av nämnden inför 2022. Nu har 
en liten justering har skett i taxan för att anpassa denna efter en lagändring som 
har skett i 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 
Lagändringen innebär att ännu fler hygieniska verksamheter kan bli aktuella för 
tillsyn.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobak 2022 
samt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område 
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Sammanträdesdatum 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-12-14  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
 
 �Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 
 �Anta Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och 

tobaksvaror. 
 

 
 
______ 
 
Beslut till: 

                       Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) 
                       Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Datum   

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 miljo@oxelosund.se 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen   
  

  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Oxelösunds kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska 
organismer, samt avfall och producentansvar. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland 
annat enligt 26 kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 
25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt 
denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som 
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor per hel timme 
handläggningstid. 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, administration, arkivering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 



 Taxa inom miljöbalkens område 2 (38) 

Datum   

 

vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter för prövning  
8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser.  
9 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en 
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, 
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens 
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen påbörjats. 
11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 
12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som 
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken.  
13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 
15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller 
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av 
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också 
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Datum   

 

skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte 
ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt och vid bristande efterlevnad 
17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas 
en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som anges som tidsfaktor i 
taxebilaga 2 eller 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud 
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. 
För sådana avgifter tas timavgift ut. 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den planerade tillsynen 
ska verksamhetsutövaren betala timavgift för denna extra tillsyn.  
18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud 
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. 
För sådana avgifter tas timavgift ut. 
19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför 
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för de övriga verksamheterna.  
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd 
till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller 
anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över 
miljöskador enligt 10 kap miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som 
enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  



 Taxa inom miljöbalkens område 4 (38) 

Datum   

 

Nedsättning av avgift  
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oxelösunds kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
24 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 
25 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
26 § Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
hos länsstyrelsen.  
 
 
 



 Taxa inom miljöbalkens område 5 (38) 

Datum   

 

Taxebilaga 1  
 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT         
2 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

AVGIFT 

Tillsyn i övrig  
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de 

fall tillsynen inte 
ingår i den 
årliga tillsyns-
avgiften enligt 
taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MB   

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
på fastlandet 9 h 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
på öar 10 h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde  

5 h 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 
eller vattenskyddsområde 

5 h 

Anmälan   

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde  

4 h 

Tillsyn 
 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

Timavgift 

 



 Taxa inom miljöbalkens område 6 (38) 

Datum   

 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MB 

Prövning  
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 
vatten 7 h 

3. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 6 h 

4. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen 
föreskrivit 6 h 

5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1,2, 3 eller 
4 på samma fastighet och vid samma tillfälle 7 h 

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h 

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-24 
personekvivalenter 9 h 

 

Anmälan 
Handläggning av anmälan avseende: 
1. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 h 
2. Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
 
 
 
 
3. Ändring av tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt 1 kap 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Belopp som 
motsvarar 
tillsynsavgiften 
som utgår för 
verksamhet 
enligt 
taxebilaga 2  
 
Timavgift 
 

 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Berg- eller jordvärmepump 2 h 

2. Övriga anläggningar 2 h 
 



 Taxa inom miljöbalkens område 7 (38) 

Datum   

 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning 
enligt taxebilaga 2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 
 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h 
3. Orm  Ingen avgift 
 
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa Timavgift 

Anmälan 
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2 h/ 
upplags-
plats  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Ingen 
avgift 

 
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera 
 
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom 
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg 

4 h 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor 6 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

-Skola med mer än 400 elever 7 h 
-Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever 5 h 
-Skola med högst 100 elever 3 h 
-Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 
förskoleklass 4 h 

-Annan pedagogisk verksamhet 1 h 



 Taxa inom miljöbalkens område 8 (38) 

Datum   

 

Tillsyn 
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 
allmänheten eller som annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8. 
Avgift för provtagning:  
Strandbad, badanläggningar, enstaka bassänger, plaskdammar 1,5 h/provtagningstillfälle 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut 
enligt vad som anges i taxebilaga 3. 
 
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar 
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Årlig tillsyns-
avgift enligt 
taxebilaga 3. 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 
 

MILJÖSKADOR OCH FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT    
10 KAP MB 

Prövning 
Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 § miljö-   Timavgift       
balken är lämpliga och tillräckliga  

Anmälan 
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av 
ett förorenat område eller en föroreningsskada i ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning 
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för 
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått 

 
Timavgift 

 

Tillsyn 
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader 
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap 
miljöbalken  

Timavgift 

 



 Taxa inom miljöbalkens område 9 (38) 

Datum   

 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB 

Anmälan  
Prövning av anmälan att inrätta grundvattentäkt enligt vad 
Oxelösunds kommun föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 3 h 

Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift 
 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB 

Anmälan   
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn  
Tillsyn av verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 12 kap 10 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 
 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB 

Prövning  
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning 2014:425 om 
bekämpningsmedel Timavgift 

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning 2014:425 om 
bekämpningsmedel Timavgift 

Handläggning av ärenden enligt förordning 2007:19 om PCB m.m. Timavgift 

Information 
Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser  2 h 

 



 Taxa inom miljöbalkens område 10 (38) 

Datum   

 

 Tillsyn 
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport 
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
 
Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport 
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
 
Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning 
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen. 

2 h/år 
 
2 h/år 
 
2 h/år 

 
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med 
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) 
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) 
om kosmetiska produkter, 2 kap § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning 
(2011:13) 
 
Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om 
tatueringsfärger, 2 kap § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13) 
 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter         
 
Tillsyn/handläggning av ärenden gällande cisterner (NFS 2017:5)                               

Timavgift  
 
 

Timavgift 
 
 
Timavgift 
 
Timavgift 
 

Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MB 

Prövning och anmälan  
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde 
styckena miljöbalken 

Timavgift 

Prövning av alla undantag från renhållningsordningen förutom 
kompostering av matavfall 1 h 

Prövning av undantag från renhållningsordningen avseende kompostering 
av matavfall 

Ingen 
avgift 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten 
återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på annat 
sätt än kompostering (45 § avfallsförordningen (2011:927) 
Förnyelse av tidigare meddelat beslut om undantag från 
renhållningsordningen 

Timavgift 
 
0,5 h 

  

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd 
enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927) Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 



 Taxa inom miljöbalkens område 11 (38) 

Datum   

 

Taxebilaga 2 
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet 
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år 
som utgör grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive 
klasskodade verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF 
med timtaxan för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.  
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF=Miljöprövningsförordning (2013:251), VK/KK= Klassningskod, TF=Tidsfaktor,     
PN= Prövningsnivå (C: anmälningspliktiga, U: icke anmälningspliktiga), T=Timavgift 
 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
     Djurhållning 
2 kap 3 §  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
6 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller 
äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

     



 Taxa inom miljöbalkens område 12 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 1.2001 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 1.2002 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

     Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

     Odling 
 1.3001 T U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är 

större än 5 000 kvadratmeter. 
 1.3002 T U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är 

större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter. 
 1.3002-1 T U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 

2 000 kvadratmeter. 
 1.3003 T U Anläggning för torkning av gödsel. 
 1.3004 T U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion 

av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 
 1.3005 T U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

 1.3006 T U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 
     FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 
3 kap 2 § 5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 

per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 5.2001 T U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas 

per kalenderår. 
     UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, 

GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 
    Berg, naturgrus och andra jordarter 
 10.1001 T U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 

(torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

 10.2001 T U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block 
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är 
större än 800 ton per kalenderår. 

 10.2002 T U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block 
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är 
högst 800 ton per kalenderår. 

 10.2003 T U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
(berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd). 



 Taxa inom miljöbalkens område 13 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 10.3001 T U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 T U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

 10.5001 T U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle 
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per 
kalenderår. 

 10.6001 T U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle 
eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per 
kalenderår. 

     Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 10 § 11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 
     Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 6 C Djupborrning, som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 
     LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 
5 kap 3 § 15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 

ton slaktvikt per kalenderår. 
 15.3001 T U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 
15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 6 § 15.50 

 
 
 
 
 
15.50-1 

 
 
 
 
 
 

16 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men 



 Taxa inom miljöbalkens område 14 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
15.50-2 
 

 
8 
 

högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 

 15.5001 T U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 
50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Rökeri 
5 kap 7 § 15.80 

 
 
15.80-1 
 
15.80-2 

 
 
 

10 
 
6 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

 15.8001 T U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 10 § 15.101 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, 
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast 
innebär paketering. 
 

- 15.9001 T U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 
2 000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 15.125 

 
 
 
 
 
15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

20 
8 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

 15.12501 T U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

 15.12502 T U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med 
en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 



 Taxa inom miljöbalkens område 15 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

5 kap 14 §  15.151 16 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.13101 T U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 

     Mjölkprodukter 
5 kap 16 § 15.180 

 
 
 
 
15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

 
 
 
 
 

25 
20 
10 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

 15.18001 T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Oljor och fetter 
5 kap 19 § 15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

 15.20001 T U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering 
eller försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 21 § 15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 

ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

 15.22001 T U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton 
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 23 § 15.240 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 
ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 



 Taxa inom miljöbalkens område 16 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

25 
15 
10 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

 15.24001 T U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol 
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

 15.24002 T U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

     Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 25 § 15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

 15.26001 T U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
 15.27001 T U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 

kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer 
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280 

 
 
 
 
15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 
 

25 
10 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 

 15.28001 T U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 

vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

     Foder av animaliska råvaror 
5 kap 30 § 15.340 

 
 
 
 
 
 
15.340-1 

 
 
 
 
 
 
 

25 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår. 



 Taxa inom miljöbalkens område 17 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

15.340-2 10 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår. 
 15.34001 T U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling 

av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär 
paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 32 § 15.360 10 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling 

av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 
ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller 
endast innebär paketering. 

 15.36001 T U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

     TEXTILVAROR 
6 kap 3 § 17.30 10 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer 

än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

 17.3001 T U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 
10 ton textilmaterial per kalenderår. 

     PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
7 kap 3 § 18.30 8 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men 

högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

 18.3001 T U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

     TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 
8 kap 2 § 20.10 20 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier 

med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 
eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

     Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 4 § 20.30 

 
 
 
 
 
20.30-1 
 
20.30-2 

 
 
 
 
 
 

25 
 

15 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 



 Taxa inom miljöbalkens område 18 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

kalenderår. 

 20.3001 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 1000 
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

 20.3002 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 1000 
kubikmeter per kalenderår. 

     Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 
8 kap 5 § 20.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.40-1 
 
20.40-2 
 
 
20.40-3 
 
 
20.40-4 
 
20.40-5 
 
 
20.40-6 
 
 
20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

15 
 
 
8 
 
 

20 
 

15 
 
 
8 
 
 

10 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 

 20.4001 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på högst 1 000 m³ fast mått per kalenderår. 

 20.4002 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på högst 3 000 m³ löst mått råvara per kalenderår. 

 20.4003 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 
000 m³ råvara per kalenderår. 

     Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 7 § 20.60 

 
 
 

 
 
 
 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 



 Taxa inom miljöbalkens område 19 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
20.60-1 
20.60-2 
 
 
20.60-3 

 
20 
20 

 
 

12 

produkter av spån. 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån. 

     Lagring av timmer 
8 kap 9 § 20.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
20.80-1 
 
20.80-2 
 
20.80-3 
20.80-4 
20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 
6 

15 
10 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land 
med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 

 20.8001 T U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 
2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på 
land utan vattenbegjutning. 

 20.8002 T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, 
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

 20.9001 T U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, 
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

     Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 9 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

     MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
 21.1001 T U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte 

är tillståndspliktig enligt 9 kap 1 §.                
 21.4001 T U Anläggning för framställning av högst papper, papp eller kartong per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 kap 2 
eller 3 §. 

     FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 



 Taxa inom miljöbalkens område 20 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

10 kap 1 § 22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 4 § 22.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.40-1 
 
22.40-2 
 
 
22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

12 
 
 
8 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

 22.4001 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
m2 men högst 50 000 m2 fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

 22.4002 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
m2 men högst 15 000 m2 fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

 22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 m2 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

 22.4004 T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 
m2 men högst 5 000 m2 fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §. 

 22.4005 T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 m2 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

     KEMISKA PRODUKTER 
     Läkemedel 
12 kap 40 § 24.40 

 
 
 
 
24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

 
 
 
 
 

35 
20 
12 
6 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§. 

     Annan kemisk tillverkning 



 Taxa inom miljöbalkens område 21 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

12 kap 44 § 24.44 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.46-1 
 
 
24.46-2 
24.46-3 
 
24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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10 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår 

     GUMMI- OCH PLASTVAROR 
13 kap 2 § 25.11 

 
 

 
 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 



 Taxa inom miljöbalkens område 22 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
 
 
25.11-1 
 
25.11-2 
 
25.11-3 
 
25.11-4 

 
 
 

30 
 

20 
 

12 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

 25.1101 T U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 12 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, 
och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 25.3001 T U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår. 

13 kap 6 § 25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 
 
25.50-5 
 
25.50-6 
 
25.50-7 
 
25.50-8 
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C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar  
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

 25.5001 T U  Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning 
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 
mekanisk bearbetning. 

 25.5002 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 
eller kalandrering med plast. 

     MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 



 Taxa inom miljöbalkens område 23 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 26.1001 T U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
14 kap 4 § 26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1,2 eller 3 §. 

 26.3001 T U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

 26.5101 T U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 
används. 

14 kap 8 § 26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 6 eller 7 §. 

 26.6001 T U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips 
 26.7001 T U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 9, 10 eller 11 §. 

 26.10001 T U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 
produktion på högst 5 ton per kalenderår. 

14 kap 13 § 26.110 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 26.11001 T U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

 26.12001 T U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

     Andra mineraliska produkter 
14 kap 17 § 26.150 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 



 Taxa inom miljöbalkens område 24 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
 
26.150-1 
26.150-2 

 
 

20 
15 

tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 26.15001 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. 
 26.17001 T U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid 

per kalenderår. 
14 kap 20 § 26.180 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning 

     STÅL OCH METALL 
15 kap 10 § 27.60 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8, 9 eller 14 §. 

 27.6001 T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 
om produktionen är högst 10 ton per kalenderår. 

 27.10001 T U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13, 14 eller 17 §. 

 27.14001 T U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
28.25-1 
 
28.25-2 

 
 
 
 
 
6 
 
2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

 28.4001 T U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 



 Taxa inom miljöbalkens område 25 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

kalenderår. 

16 kap 7 § 28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 §. 

 28.7101 T U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
16 kap 9 § 28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt 

ta bort lack eller färg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.95-1 
28.95-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
8 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning 
av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av 
mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 
 

 28.9501 T U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, 
för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 
kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen 
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 3 § 31.30 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller 

kvicksilver. 
17 kap 6 § 31.60 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 
     METALLBEARBETNING 

    Motorer, turbiner och reaktorer 
18 kap 1 § 34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
 34.1001 T U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
18 kap 2 § 34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 



 Taxa inom miljöbalkens område 26 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

    Motorfordon 
18 kap 4 § 34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 

 34.4001 T U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 25 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 8 § 34.80 

 
 
 
 
 
 
34.80-1 
 
 
34.80-2 
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C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 
20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 
10 kubikmeter. 
 

 34.8001 T U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

    Gas- och oljeplattformar 
 35.1001 T U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära 

kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll 
eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 8 C Skeppsvarv. 
 35.2001 T U Båtvarv 
     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln 

minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 
återvinns för återanvändning där även återanvändning av 



 Taxa inom miljöbalkens område 27 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 

19 kap 4 § 39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 
med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon 
kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan 
ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

     
19 kap 5 § 39.35 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av 
reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
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39.50-3 
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C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

 39.5001 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel.  

 39.5002 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel.  

 39.5003 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.  

 39.5004 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.  
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     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER 

20 kap 2 § 39.70 9 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 39.7001 T U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 39.8001 T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalenderår. 

 39.9001 T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalenderår. 

     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 
kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 

     Anaerob biologisk behandling 
21 kap 3 § 40.02 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, 

grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om 
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 §. 

     Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 6 § 40.20 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 

anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar 
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

     Förbränning 
21 kap 11 § 40.60 
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C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

 40.6001 T U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
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21 kap 12 § 40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt. 

     Vindkraft 
21 kap 15 § 40.100 4 C Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, 
om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 §. 

 40.10001 T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 
50 meter. 

     Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 

från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en 
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

 40.12001 T U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

     VATTENFÖRSÖRJNING 
 41.9001 T U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer. 
 41.9002 T U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men 
högst 50 000 personer. 

 41.9003 T U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap 1 § 50.10 6 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 50.1001 T U Anläggning för tvättning av 
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
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C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 



 Taxa inom miljöbalkens område 31 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

50.20-2 
 
50.20-3 
 
50.20-4 

6 
 
8 
 
6 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 000- 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 – 5 miljoner 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

 50.2001 T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 

 50.2002 T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.  

 50.2003 T U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 
 50.2004 T U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 
 50.2005 T U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 

motorfordon. 
     HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
    Hamnar 
24 kap 2 § 63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

 63.2001 T U Småbåtshamn 

 63.2002 T U Båtklubb 

    Flygplatser 

 63.4001 T U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

 63.5001 T U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
 63.10001 T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 

trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår. 
 63.10002 T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 

trafik med mer än 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår. 
 63.10003 T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 

trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår. 
 63.10004 T U Parkering 

 63.10101 T U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 80 kilometer. 

 63.10102 T U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person 
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

 63.10103 T U Övriga spåranläggningar. 

     LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 

större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
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1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, 
eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 73.1001 T U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total 
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

 73.1002 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
högst 20 kvadratmeter. 

     TANKRENGÖRING 
26 kap 2 § 74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 

förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 
 85.1001 T U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
27 kap 2 § 85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmedel. 
 85.3001 T U Tandläkarmottagning 

 85.4001 2  Djursjukhus och liknande 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 4 § 90.16 
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C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 
 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

 90.2001 T U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

 90.2002 T U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 90.2003 T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m. 

     AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, 

materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil 
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som 
i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i 
detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning 
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av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 17 § 90.230 6 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

 90.23001 T U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall.  

     Deponering 
29 kap 19 § 90.281 8 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 

kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

 90.28001 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 26 § 90.341 6 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess 
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 T U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §. 
     Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 
29 kap 29 § 90.391 6 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 

om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

    Biologisk behandling 
29 kap 31 § 90.171 

 
 
 
 
 
 
 
90.171-1 
 
90.171-2 
 
90.171-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
8 
 
6 

 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 
mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 
mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 

 90.17001 T U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 

     Animaliskt avfall 
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29 kap 33 § 90.251 30 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall 
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

     Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 35 § 90.141 T C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 

som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

     Uppgrävda massor 
29 kap 37 § 90.370 T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor 

från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under 
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 
23, 24 eller 25 §. 

    Konventering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 T C Konventera smittförande avfall på ett sjukhus. 
     Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 15 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är 

högst 2 000 ton. 
     Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 41 § 90.110 
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90.110-3 

 
 
 
 
 
 

20 
 

15 
 

T 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål 

29 kap 43 § 90.80 12 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

 90.8001 T U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

     Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall 

som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare 
behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 46 § 90.120 12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 
eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

     Förberedelse för återanvändning 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

29 kap 47 § 90.29 2 C Förbereda avfall för återanvändning 
    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 49 § 90.40 9 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

 90.4001 T U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 

 90.4002 T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för 
allmänheten. 

29 kap 51 § 90.60 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 64 § 90.520 9 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 

lagring av koldioxid. 
     Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 
29 kap 70 § 90.430 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 
30 kap 2 § 92.20  

 
 
 
 
92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 
 

10 
5 
4 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

 92.2001 T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3 § 92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 
 92.10001 T U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 
 92.10002 T U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 
 92.10003 T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 
     TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 § 93.10 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

 93.1001 T U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

 93.1002 T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
     ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
     Lackering m.m. 
 100.1001 T U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver 

per kalenderår. 
 100.1002 T U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 

ton men högst 10 ton pulver per kalenderår. 
 100.1003 T U Förbrukning av högst 4 ton färg eller lack eller högst 2 ton pulver per 

kalenderår. 
     Hantering av brom- eller fluorkarboner 
 101.1001 T U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
 101.1002 T U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
 101.1003 T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
 101.1004 T U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
 101.1005 T U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
 101.1006 T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
 



 Taxa inom miljöbalkens område 37 (38) 

Datum   

 

Taxebilaga 3 
Fasta tillsynsavgifter för hälsoskyddsverksamheter 
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör 
grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive klassningskodade 
verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF med timtaxan för 
aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan. 

Klass-
nings-

kod Verksamhet Prövningsnivå 

Tids-
faktor i 
timmar Beskrivning 

H1 Öppen förskola Anmälningsplikt 2  
H2 Förskola Anmälningsplikt 4  
H3 Grundskola 

inklusive 
förskoleklass/ 
fritidshem 

Anmälningsplikt 4 

 
H4 Gymnasieskola Anmälningsplikt 4  
H5 Övrig 

skolverksamhet 
Anmälningsplikt 4 Exempelvis 

vuxenutbildning, 
Komvux, SFI, 
specialskola 

H6 Annan 
pedagogisk 
verksamhet 

Anmälningsplikt 1 
Exempelvis skola som 
inte har egna lokaler 

H7 Bassängbad Anmälningsplikt 8 Bassängbad som är 
upplåtna åt allmänheten 
eller som annars 
används av många 
människor 

H8 Yrkesmässig 
hygienisk 
verksamhet 

Anmälningsplikt 3 Tatuering, piercing eller 
annan 
skönhetsbehandling som 
innebär påtaglig risk för 
blodsmitta eller annan 
smitta genom 
användning av stickande 
eller skärande verktyg 

H9 Övriga 
verksamheter 

Ej anmälnings-
pliktiga  

Tim-
avgift 

Lokaler för vård eller 
annat omhändertagande, 
samlingslokaler, 
massage, kroppsvård, 
kiropraktor, naprapat, 
sjukgymnastik, zonterapi, 
frisersalong, hotell, 
camping, öppen 
fritidsverksamhet m.fl. 
verksamheter där 
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Datum   

 

miljöbalken är tillämplig 
 



 

Taxa för handel med 
vissa receptfria 
läkemedel, folköl och 
tobaksvaror 
 

1(2) 

 

 
 
 
 
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och 
tobaksvaror 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730) samt lag om tobak och likande produkter. (2018:2088). 
 
2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor. 
 
3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  
5 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
6 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och 
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid. Avgiften för extra 
tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök. 
 
7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
vara obefogat 
 

Receptfria läkemedel och folköl 
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ges kommunen rätt 
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 
vissa receptfria läkemedel. 
 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den 
löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument. 
 
Avgift för anmälan och tillsyn 
För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes 
handläggningstid.  
 
För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa 
receptfria läkemedel tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid. 
Tillsynsavgiften betalas i efterskott.  
 
 



 Handläggning/tillsynstid 
Anmälan om försäljning av folköl 1 h 
Återkommande tillsyn av öl klass II (folköl) Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 

tid 
Återkommande tillsyn av receptfria 
läkemedel 

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 
tid 

Återkommande tillsyn av öl och receptfria 
läkemedel 

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 
tid 

 
 
Tobaksvaror 
Enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ges Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror till 
konsument. 
 
Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn 
 
För handläggning av anmälan och ansökan om tobak tas en fast avgift ut enligt tabellen 
nedan.  
 
För återkommande tillsyn tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid. 
Tillsynsavgiften betalas i efterskott. 
 
 Handläggningstid/tillsynstid 
Ansökan för tillstånd för att sälja tobak  8 h 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobak 4,5 h 
Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

5,5 h 

Anmälan om förändrat tillstånd 1,5 h 
Återkommande tillsyn av tobak och likande 
produkter 

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 
tid 
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Returpapper 2022 
Förslaget innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst, FNI-
abonnemang för returpapper. Detta på grund av regeringens beslut om 
kommunalt ansvar från 1 januari 2022.  
I hämtningsavgiften ingår dragväg då det är för komplext att separera de 
kostnader i en hämtningsavgift och en dragvägsavgift i samband med den 
konvertering till FNI-abonnemang som sker 2022. I avgiften ingår även 
intag av kärl om abonnemang avslutas.  
Returpapper kan även fortsättningsvis lämnas kostnadsfritt vid kommunens 
återvinningstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida.  
Returpapper kan också hämtas vid tomtgräns av den insamlare som Oxelö 
Energi har avtal med. Se Oxelö Energis hemsida eller ta kontakt med 
kundcenter för mer information.  
Avgifterna avser årsabonnemang, intag av kärl samt kärlhyra.  

Kärlstorlek  
 Antal 

tömningar per 
år 

Schemalagd 
Avgift 

kr per år 

Budad  
Avgift  
kr per 

tömning  

240 l – 370 l 12 732 250 

240 l – 370 l 26 1612 250 

240 l – 370 l 52 3276 250 

*Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.   
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Kommunfullmäktiges presidie Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för
Oxelösunds kommuns verksamheter 2021

1. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta
organ. Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen.

2. Ansvarsfrihet beviljas

a. kultur- och fritidsnämnden,

b. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,

c. utbildningsnämnden,

d. vård- och omsorgsnämnden,

e. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,

f. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,

g. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern
service,

h. patientnämnden,

i. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelnämnd samt

j. de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (KL) 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet för
föregående års verksamhet i styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa
organ.

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas, inklusive de
gemensamma nämndernas, verksamheter 2021 och tillstyrker att kommunfullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.

I enlighet med revisionens bedömningar föreslår kommunfullmäktiges presidie att
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
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3. Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (KL) 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet
ska beviljas eller vägras för föregående års verksamhet i styrelse, nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

Revisorernas revisionsberättelse med bilagor utgör underlag för kommunfullmäktiges
presidies förslag till beslut i fullmäktige.

3.1 Revisionsberättelse för 2021
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas, inklusive de
gemensamma nämndernas, verksamheter 2021.

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna sammantaget har bedrivit
verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisionen bedömer vidare att den interna kontrollen har varit tillräcklig, med undantag för
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

4. Presidiets bedömning

Kommunfullmäktiges presidie har sett över revisionsberättelsen med bilagor.

I enlighet med revisionens bedömningar föreslå presidiet att kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Kommunfullmäktiges presidie

Linda Hägglund Nina Wikström-Tiala Mårthen Backman
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktiges presidie 2022-

Revisionsberättelse 2021

Bilaga 1. Revisorernas redogörelse 2021

Bilaga 2. EY, Granskning av årsredovisning

Bilaga 3. Granskningsrapport, Förab

Bilaga 4. Granskningsrapport, Kustbostäder AB

Bilaga 5. Granskningsrapport, Oxelö Energi AB

Beslut till:

Granskade instanser (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat årsre-
dovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 
redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning.  
 
Vår sammanfattande bedömning är: 

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt. 

 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning. Årets resultat och verksamhet har 
påverkats av covid-19-pandemin. 

 Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 Att utfallen i årsredovisningen i allt väsentligt är förenliga med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.  

 Att utfallen i årsredovisningen i allt väsentligt är förenliga med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv. Vi noterar att ett av fullmäkti-
ges sex verksamhetsmål inte uppnås, samt att ytterligare ett mål uppvisar relativt låg 
måluppfyllelse.  

 Vår bedömning är att kommunens analys och utvärdering av kriterier för god ekono-
misk hushållning är redovisad på ett tillräckligt sätt i årsredovisningen. Det noteras att 
kommunstyrelsens bedömning är att god ekonomisk hushållning uppnås.  

 Årets resultat, 45,2 mnkr, är 32,6 mnkr bättre än budget, 1,5 mnkr bättre än föregå-
ende år och innebär att kommunen efterlever balanskravet. 

 Revisionens bedömning är, i likhet med föregående år, att kommunens målstruktur är 
otydlig. Både mätbara kommunmål och nämndmål utgör underlag för bedömning av 
måluppfyllelse, men endast kommunmålen redovisas i sin helhet. Vi bedömer dock 
att redovisningen av måluppfyllelsen samt analysen utifrån målstrukturen förtydligats.  
 

 
Viktigare iakttagelser som gjorts under granskningen är: 
 

 Vi har i samband med vår granskning noterat en felaktigt periodiserad kostnad om ca 
3 mkr som försämrade resultatet i bokslutet. Det avsåg saneringskostnader i Stenvik-
shamnen. Vid påtalande har kommunen korrigerat bokslutet. 

 
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

 

 Att kommunen ser över rutinerna för bokslutsprocessen, för att säkerställa att väsent-
liga poster periodiseras korrekt och säkerställa en god kvalitet i bokslutet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Lag om kommunal redovisning (LKBR) regleras externredovisningen för kommuner och 
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Revisionsobjekt är Kommun som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande.  

När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt 
som fullmäktige bestämmer och granskas i Oxelösunds kommun inom ramen för den grund-
läggande granskningen. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för 
denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 kap. 2 §) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål full-
mäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet, vilket sker inom ramen för re-
visionsberättelsen. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är årsredovisningen upprättad enligt gällande regelverk (LKBR och RKR)? 

 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning? 

 Är förvaltningsberättelsen förenlig med årsredovisningens övriga delar? 

 Efterlever kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett fi-
nansiellt perspektiv? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
verksamhetsperspektiv? 

 

Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar normgiv-
ning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och kommunens egna 
styrdokument. Kriterierna bedömningarna hämta från: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lagom om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges budget 
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2.3. Genomförande 

Granskningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelsen 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Kassaflödesanalys 

 Sammanställd redovisning 

 Drift- och investeringsredovisning 

 Noter 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner, med utgångs-
punkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”.  

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Fel i räken-
skaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit 
kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen hade påverkat dennes bedömning av 
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel. Då vår granskning av 
den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan 
förekomma. 

Granskningen har påbörjats innan årsredovisningen slutligt fastställts. Iakttagelser som gjorts 
under granskningen har löpande kommunicerats och helt/delvis beaktats av kommunens re-
dovisningsansvarige. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 Förvaltningsberät-
telse ha följande underrubriker: 
 

• Översikt över verksamhetens utveckling 

• Den kommunala koncernen 

• 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 
 

Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl kom-
munen som juridisk person och som koncern.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens disposition ligger i linje med LKBR och RKR R15.  
 

3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling  

Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga för-
ändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre tren-
der. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform. 

I avsnittet presenteras en översikt rörande utvecklingen i kommunen och koncernen de sen-
aste fem åren. Analysen är övergripande och omfattar ett antal nyckeltal. Beskrivningen av 
utvecklingen den senaste femårsperioden är i tabellform vilket är i linje med RKR R15. 

En kort kommentar görs avseende väsentliga förändringar, där coronarelaterade bidrag och 
positiva preliminära slutskatteavräkningar lyfts som påverkansfaktorer på resultatet. Vidare 
beskrivs att investeringstakten i kommunen mångdubblats under de senaste fem åren, vilket 
påverkat tillgångar, skulder och soliditet.  

Vi bedömer att beskrivningen av verksamhetens utveckling i allt väsentligt ligger i linje med 
RKR R15.  

3.1.2. Den kommunala koncernen 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i 
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är av 
väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera organisationssche-
man/tablåer.  

Av årsredovisningen framgår en organisationsbild över den kommunala koncernen, inklusive 
bolagskoncernen, intressebolag samt gemensamma nämnder med andra kommuner. Vidare 
ges en kort beskrivning av respektive nämnds ansvar och verksamhetsområde, samt en 
översikt över bolagskoncernens respektive intressebolagens verksamhet. Avsnittet omfattar 
även en beskrivning av verksamhet hos andra huvudmän samt samägda företag.  
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Vi bedömer att beskrivningen av den kommunala koncernen i stort ligger i linje med RKR 
R15. Beskrivningen sker överskådligt med stöd av organisationsscheman och tabeller.  

3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte redovi-
sas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av den 
kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.  
 
Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:  

• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. Upplys-
ningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats. 

• Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och kom-
munen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av pensionsme-
del enligt normerat schema. 

• Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet 
 
Innehållet under rubriken följer i stort åtaganden enligt lagstiftning och RKR R15.  
Redovisningen innehåller en analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vid-
tagna åtgärder.  

3.1.4. Händelser av väsentlig betydelse 

Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rap-
porterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån nettoinvesteringar, 
skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Exempel på händelser kan vara:  
 

• Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet 

• Omstruktureringar 

• Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 
• Större investeringar 

• Betydande rättstvister 
 
Redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är strukturerad och berör bland annat co-
vid-19 och dess påverkan på kommunen, prisutveckling samt situationen i Ukraina. Vi bedö-
mer att innehållet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av väsentliga händelser. 

3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende styr-
ning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. Avsnittet 
kan beskriva: 

• Ansvarsstruktur – styrenheter 

• Centrala styrdokument 
• Mål, budget och ramar 

• Planering, uppföljning och uppsikt 

• Intern kontroll 
 
Redovisningen innehåller information om styrning och uppföljning av den kommunala verk-
samheten, inklusive roll- och ansvarsfördelning. Redovisningen innehåller även en beskrivning 
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av mål- och budgetprocessen, planering och uppföljning samt arbetet med intern kontroll för 
kommunen, men inte koncernen.  

Vi bedömer att redovisningen av styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
är tillräcklig.   

3.1.6. God ekonomisk hushållning 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse 
för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och andra stycket) 
uppnåtts och följts.  Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen är förenliga med 
fullmäktigemålen.  

I det omfattande avsnittet redogörs det för en mängd faktorer med påverkan på bedömningen 
huruvida god ekonomisk hushållning uppnås. Analysen utgår framför allt från de verksamhets-
mässiga och ekonomiska mål som fastställts av fullmäktige.  

Sammantaget (för kommunen och dess bolagskoncern) görs bedömning att god ekonomisk 
hushållning uppnås avseende år 2021. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekono-
misk hushållning uppnås men noterar att ett av fullmäktiges sex verksamhetsmål inte uppnås, 
samt att ytterligare ett mål uppvisar relativt låg måluppfyllelse.  

Vi bedömer att utvärderingen av god ekonomisk hushållning utifrån kommunfullmäktiges rikt-
linjer är tillräcklig.  

3.1.7. Balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att under-
skott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om annat och 
hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kom-
munallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett föreskrivet schema. 
 
I ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen redogörs det för kommunens utfall rörande det 
lagstadgade balanskravet. Med avseende på år 2021 redovisar kommunen ett positivt balans-
kravsresultat uppgående till 30,2 mkr, vilket innebär att balanskravet infrias.  

Kommunen har sedan tidigare 85 mnkr avsatta till sin resultatutjämningsreserv (RUR), och en 
ytterligare avsättning på 15 mnkr görs 2021.  

Vi bedömer att kommunens redovisning och beräkning av balanskravet är tillräcklig.  

3.1.8. Väsentliga personalförhållanden 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga personalförhållanden i den 
kommunala koncernen och kommunen, bland annat ska upplysningar om de anställdas från-
varo på grund av sjukdom under räkenskapsåret lämnas. 

Uppgifter om antal anställda och faktisk arbetad tid, frånvaro, personalkostnader, arbetsska-
dor och tillbud, arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning och ledarskap redovisas i avsnit-
tet.   

Vi bedömer att beskrivningen av väsentliga personalförhållanden är tillräcklig.  
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3.1.9. Förväntad utveckling 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om kommunens och koncernens förvän-
tade utveckling. Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels 
förväntningar som finns och som är baserade på konkreta kända förhållanden som berör 
koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är för-
knippade med dessa förhållanden ska kommenteras. 

I avsnittet beskrivs utvecklingen av industrin i kommunen och övrigt näringsliv, investerings-
behov, utvecklingen av skatter och statsbidrag, kostnadsutveckling, försäljningar och exploa-
teringsområden samt befolkningsutvecklingen.  

Vi bedömer att beskrivningen av kommunens förväntade utveckling är tillräcklig.  
 
 
Sammanfattande bedömningar av förvaltningsberättelsen 

Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningens förvaltningsberättelse i allt väsentligt 
omfattar de delar som god sed, samt lag föreskriver. De redogörelser och analyser som redo-
visas speglar på ett tillräckligt sätt den verksamhet som bedrivits. Redovisningen omfattar i 
tillräcklig utsträckning de kommunala bolagen.  

Vidare bedömer vi att kommunens hantering av den pågående pandemin beskrivs på ett till-
räckligt sätt. Utifrån informationen som ges bedömer vi även att kommunstyrelsen och nämn-
derna har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån sin ekonomistyrning. Utifrån detta ser vi även 
positivt på att arbetet med intern styrning och kontroll beskrivs i förvaltningsberättelsen.  

I vår granskning har vi inte identifierat väsentliga brister i kommunens förvaltningsberättelse 
vad gäller utformning och innehåll, i enlighet med RKR R15.  
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3.2. Räkenskaper 

3.2.1. Resultaträkning 

 
 

    

Resultaträkning  
   

  Kommunen  
(Belopp i mnkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Verksamhetens intäkter 1 163,9 173,6 -9,7 

Verksamhetens kostnader 2 -892,5 -863,2 -29,3 

Avskrivningar 3 -26,2 -23,0 -3,2 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -754,8 -712,6 -42,2 

Skatteintäkter 4 584,4 559,2 25,2 

Generella statsbidrag och utjämning 5 216,1 197,8 18,3 

VERKSAMHETENS RESULTAT   45,7 44,4 1,3 

Finansiella intäkter 6 9,4 9,7 -0,3 

Finansiella kostnader 7 -9,9 -10,4 0,5 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   45,2 43,7 1,5 

         

Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 

Resultat efter extraordinära poster   45,2 43,7 1,5 

       

Periodens resultat   45,2 43,7 1,5 

 

Årets resultat för Oxelösunds kommun uppgår till 45,2 mnkr jämfört med 43,7 mnkr föregå-
ende år, vilket motsvarar ett bättre resultat om 1,5 mnkr. Resultatet uppgår till 5,6% av kom-
munens skattenetto och har därmed minskat med 0,1% jämfört med föregående år.  

De största förändringarna jämfört med föregående år är lägre intäkter från verksamheterna 
med 9,7 mnkr till följd av bl.a. lägre statsbidrag och övriga bidrag.  Vidare har verksamhetens 
kostnader ökat med 29,3 mnkr vilket är främst hänförligt till ökade kostnader för köpt verk-
samhet samt personal. Medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med totalt 
43,5 mnkr.  

Kommunens kassalikviditet uppgår i år till 54,93% jämfört med 26,3% år 2020 vilket främst 
beror på kommunens positiva resultat samt nyupptagna lån om 287,2 mnkr. Soliditeten upp-
går i år till 23,70% jämfört med 25,9% föregående år. 

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgick till 12,6 mnkr. Utfallet blev 45,2 mnkr, vilket är 
32,6 mnkr bättre än budget. Skillnaden beror främst på att kommunens skatteintäkter har 
ökat mer än förväntat med 18,2 mnkr samt lägre avskrivningar med 5,1 mnkr eftersom kom-
munen inte genomfört de projekt som budgeterats för. Vidare redovisar nämnderna ett bättre 
resultat jämfört med budget om 15,7 mnkr. 

Finansnettot är i nivå med budget men i jämförelse med föregående år har de finansiella in-
täkterna minskat något till följd av lägre utdelningar. Finansiella kostnader avser ränta på lån. 
Dessa är i nivå med föregående år.  
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Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår 
bedömning att kommunens resultaträkning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommu-
nens intäkter och kostnader. Vi har inte identifierat några fel av väsentlig karaktär.  

 

3.2.2. Balansräkning 

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till Lagen om kommunal bokföring och re-
dovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god 
redovisningssed för kommunal verksamhet. Vidare har respektive balanspost avstämts mot 
bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprovskontroller och avstämning mot 
sidoordnade system har kontroll genomförts att poster värderats och periodiserats på ett kor-
rekt sätt. 

 

  
Kommunen  Koncernen 

(Belopp i mnkr) Not 2021 2020 
 2021 2020 

      
     

TILLGÅNGAR      
     

Anläggningstillgångar      
     

Immateriella 10 4,4 4,3  4,4 4,3 

Materiella 11-13 936,0 777,8  1 931,2 1 751,7 

Finansiella 14 558,0 505,3  38,0 34,3 

Summa anläggningstillgångar  1 498,4 1 287,4  1 973,6 1 790,3 

      
     

Bidrag till statlig infrastruktur 15 6,0 6,5  6,0 6,5 

      
     

Omsättningstillgångar      
     

Förråd och exploateringsfastigheter  0,0 0,0  4,8 4,5 

Fordringar 16 65,0 48,3  187,1 112,3 

Kassa och bank 17 132,6 51,8  140,6 51,9 

Summa omsättningstillgångar  197,6 100,1  332,5 168,7 

      
     

SUMMA TILLGÅNGAR  1 702,0 1 394,0  2 312,1 1 965,5 

      
     

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR      
     

OCH SKULDER      
     

      
     

Eget kapital  18 405,7 360,5  784,3 712,3 

Därav årets resultat  45,2 43,7  88,4 34,4 

      
     

Avsättningar      
     

Avsättning för pensioner 19 87,5 79,2  110,6 103,3 

Övriga avsättningar 20 42,2 42,4  122,4 102,6 
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Skulder      
 

    

Långfristiga skulder 21 925,2 714,9  985,6 746,4 

Kortf ristiga skulder 22 241,4 197,0  309,2 300,9 

Summa skulder och avsättningar  1 296,3 1 033,5  1 527,7 1 253,2 

  
    

 
    

SUMMA EGET KAPITAL       
 

    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 702,0 1 394,0  2 312,1 1 965,5 

  
    

 
    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDEL-
SER 

     
   

      
     

Ställda panter 23     
 49,3 18,5 

Pensionsförpliktelser som ej upptagits          

bland avsättningar (inkl. löneskatt) 24 242,1 250,1  241,1 250,1 

Övriga ansvarsförbindelser 25 20,8 20,8  5,8 2,3 

Leasing 26 2,5 4,3  2,5 4,3 

      
     

SUMMA PANTER OCH       
     

ANSVARSFÖRBINDELSER  265,4 275,2  299,7 275,2 

 
 
Iakttagelser:  
 
Tillgångar 
Immateriella tillgångar är i nivå med föregående år. Kommunen har under året bland annat 
aktiverat verksamhetssystem samt programvara till Oxelöskolan.  

Materiella anläggningstillgångar har ökat med 158,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta 
är hänförligt till mark, byggnader och tekniska anläggningar som ökat med ca 141,1 mnkr 
samt maskiner och inventarier som har ökat med ca 17,1 mnkr. Den största delen i föränd-
ringen av posten är hänförlig till investeringar som under året blivit färdigställda. Dessa avser 
främst Oxelöskolan (60,8 mkr), Ramdalsskolans hus B (34,6 mkr) samt Björntorps Äldrebo-
ende (35,3 mkr) 

Finansiella tillgångar avseende innehav och fordringar på de kommunala bolagen har ökat 
med 52,7 mnkr jämfört med föregående år, vilket kan härledas till utökat lån till Kustbostäder 
i Oxelösund AB om 50 mnkr.  

Bidrag till statlig infrastruktur har minskat från föregående år med den upplösning som görs 
enligt plan med 0,5 mnkr. 

Fordringarna har ökat med 13,7 mnkr jämfört med förgående år vilket beror på främst ökade 
upplupna skatteintäkter om ca 26,2 mkr samtidigt som vissa fordringar relaterade till stöd uti-
från Covid-19 (-5,3 mkr) har minskat under 2021 jämfört med 2020. 

Likvida medel har ökat med 80,8 mnkr från föregående år. Förändringen av posten hänförs 
till årets belåning för investeringsutgifter, vilka understiger budgeterade investeringskostna-
der.  
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Eget kapital och skulder 
Det egna kapitalet för kommunen uppgår till 360,5 mnkr med tillägg för årets resultat om 45,2 
mnkr. 

Avsättning till pensioner har ökat med ca 8,3 mnkr jämfört med föregående år, främst relate-
rat till nya livslängdsantaganden. Det är KPA som tar fram prognoser och analyser för kom-
munen, exempelvis tar de hänsyn till åldersfördelningen i kommunen vid beräkning av pens-
ionerna. Utöver detta har övriga avsättningar minskat med -0,2 mnkr, vilket framförallt beror 
på avsättning för sluttäckning av deponin i Björshult. 

Långfristiga skulder har ökat med 210,3 mnkr jämfört med föregående år, vilket beror på ny-
upplåning för finansiering av ökade investeringar som gjorts under perioden. Detta rör främst 
nybyggnation av Oxelöskolan, Ramdalens B-hus samt Björntorps Äldreboende.  

Kortfristiga skulder har ökat med ca 44,4 mnkr, vilket främst är hänförligt till kommunens lik-
vidkonton för dotterbolagen Kustbostäder och Oxelö Energi där skulden ökat med cirka 42,5 
mkr. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder är det vår bedömning att kommunens balansräkning i 
allt väsentligt ger en rättvisande bild av räkenskaperna. Vi har inte identifierat några fel av 
väsentlig karaktär.  

 

3.3. Kassaflödesanalys 

Kommunen har ett positivt kassaflöde om 80,8 mnkr i år (-10,8 mnkr). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgår till 110,9 mnkr, som delvis finansierat investeringsverksam-
heten som visar -240,3 mnkr. Finansieringsverksamheten visar 210,2 mnkr i och med nyupp-
tagna lån under året vilket varit nödvändigt för att finansiera kommunens investeringar. 

Vår granskning av kommunens kassaflödesanalys har inte föranlett några väsentliga note-
ringar.   
 

3.4. Drift- och investeringsredovisning 

 
Investerings- och exploateringsredovisning 
Investeringsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av årets investeringar.  

I likhet med tidigare år föreligger det betydande avvikelser mellan budget och utfall när det 
gäller kommunens investeringar. Budgeten för 2021, inklusive tilläggsbudget, uppgick totalt 
till 319,1 mnkr (föregående år 366,9 mnkr) medan det faktiska utfallet blev 190,2 mnkr (före-
gående år 174,4 mnkr). Kommunstyrelsen står för de större avvikelserna, cirka 97 mnkr. An-
ledningen till att de budgeterade investeringar inte uppnås är att kostnader för flera stora pro-
jekt har senarelagts på grund av pandemin. Större investeringsprojekt som bedrivits under 
året utgörs främst av; Oxelöskolan (60,8 mnkr), Ramdalsskolan (34,6 mnkr) och Björntorp 
särskilt boende (35,3 mnkr) som samtliga har färdigställts under 2021.  

Totalt är 24 projekt pågående under 2021, varav fem projekt har utgifter överstigande 1,0 
mnkr. Övriga projekt är av mindre ekonomisk storlek. Pågående projekt per bokslutet mots-
varar cirka 19,7 mkr. 
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Exploateringsredovisningen visar på ett nettoutfall för 2021 om -8,8 mnkr och avser främst 
försäljning av mark om ca 19,3 mnkr samt kostnader om 10,7 mnkr. 

 
Driftredovisningen 
En redovisning ges i årsredovisningen av resultatet per nämnd och de kommungemen-
samma posterna. Alla nämnder bortsett från Övriga nämnder (Överförmyndarnämnden) re-
dovisar en positiv avvikelse vid jämförelse mot budget för år 2021. I tabellen nedan presente-
ras nämndernas utfall mot budget. Under tabellen kommenterar vi de nämnder som redovi-
sar större avvikelser. 
 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Utfall helår 

2021 Skillnad 

          

Kommunstyrelse 79,3 83,2 78,2 1,1 

Övriga nämnder 4,0 4,0 4,3 -0,3 

Utbildningsnämnden 314,5 308,6 309,3 5,2 

Vård- och omsorgsnämnd 306,0 308,4 298,7 7,3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 31,0 29,7 28,7 2,3 

Kultur- och fritidsnämnd 29,6 28,9 29,5 0,1 

Verksamhetens nettokostnad 764,4 762,8 748,7 15,7 
 

Jämförelsen mellan budget och utfall visar på en total positiv budgetavvikelse om 15,7 mnkr. 
De nämnderna med störst avvikelser är utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Utbildningsnämnden visar ett överskott om 5,2 
mnkr som främst hänför sig till ökade statsbidrag jämfört med budgeterat samtidigt som per-
sonalkostnader har varit något lägre under året kopplat till sjuklöner och ersättning för höga 
sjuklöner. Kostnaderna för köp av verksamhet har varit högre delvis p.g.a. fler barn och ele-
ver.  Budgetavvikelsen är främst kopplad till förskoleverksamheten (6,7 mnkr).  

Överskottet om 7,3 mnkr inom vård- och omsorgsnämnden är främst hänförligt till ökade an-
slagsfinansieringen till det nya särskilda boendet som budgeterades för men där det inte ut-
fallit några större kostnader under 2021. Kommunen har även haft vakanta tjänster inom LSS 
samt överskott från personlig assistans då kommunen överlämnat driften av ett LSS-boende 
till extern utförare varför både intäkter och kostnader minskat därefter. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avviker från budget med 2,3 mnkr, avvikelsen är 
främst hänförlig till Mät, plan och bygg där bygglovsintäkterna ökat och där en intäkt för 
sanktionsavgift om 1,1 mnkr erhållits som inte var budgeterad. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder är det vår bedömning att kommunens drift- och inve-
steringsredovisning ger en rättvisande bild. Vi har inte identifierat några fel av väsentlig karak-
tär.  
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3.5. Noteringar från revisionen 

Bokslutsprocessen, felaktigt periodiserad faktura 

Vi har i samband med vår granskning noterat en felaktigt periodiserad kostnad om ca 3 mkr 
som försämrade resultatet i bokslutet. Det avsåg saneringskostnader i Stenvikshamnen. Vid 
påtalande har kommunen korrigerat bokslutet. 

Förvaltningsavtal  

I likhet med tidigare år har vi noterat att kommunen saknar tydliga ramar avseende de för-
valtningsuppdrag som de kommunala bolagen utför gentemot kommunen.  

Det är av största vikt att allmännyttan inte belastas med förluster som hänför sig till de kom-
munala förvaltningsuppdragen. Vidare är det viktigt att Kustbostäder i Oxelösund AB bedriver 
sin verksamhet på marknadsmässiga villkor, då bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bo-
stadsbolag. 

Vi rekommenderar starkt att kommunen säkerställer att avtal upprättas och att korrekt pris-
sättning görs gentemot de kommunala bolagen avseende dessa tjänster, som är förenlig 
med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och skattelagstiftningen.  

Vidare har det under året genomförts en utredning som visar att affärsrelationen till de kom-
munala bolagen inte uppfyller kraven för offentlig upphandling. 

Vi rekommenderar starkt att kommunen ser över sina rutiner för att säkerställa att lagen om 
offentlig upphandling följs i samband med affärsrelationerna till koncernbolagen. 

Redovisning av pågående projekt 

Kommunen har sedan 2018 arbetat med att särredovisa pågående nyanläggningar eftersom 
de tidigare år varit felaktigt klassificerade som byggnad och mark. Vi har haft svårigheter, i 
likhet med föregående år, med att utläsa vilka tillgångar/projekt som har omklassificerats un-
der perioden. Svårigheten grundar sig i att samtliga kostnader kopplat till materiella anlägg-
ningstillgångar bokas via pågående nyanläggningar oavsett om det är direktaktiveringar eller 
pågående nyanläggning. Vi anser att underlaget till verifikationen bör förtydligas.  

Utrangeringar 

Vi har i samband med vår revision noterat att kommunen under aktuellt räkenskapsår har 
gått igenom anläggningsregistret och utrangerat tillgångar som inte längre används i verk-
samheten. Detta är enligt våra rekommendationer från föregående år. Det är av vikt att kom-
munen etablerar en rutin kring detta så att utrangeringar görs löpande.  

Resultat- och utjämningsreserven (RUR) 

Kommunen har sedan tidigare en avsättning till RUR om 85 mnkr. Kommunen har i år gjort 
en avsättning om 15 mnkr till RUR. Totalt uppgår reserven till 100 mnkr i bokslutet vilket 
medför att medlen kan användas till flera ändamål.  
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Öronmärkning 

I bokslutet har kommunen öronmärkt medel under balanskravsresultatet. Det uppgår till 11,5 
mnkr och avser främst lönebonus till personal om 4,3 mnkr samt sanering av Stenviksham-
nen om 4 mnkr.  

Sammanställd årsredovisning 

Kommunens sammanställda redovisning omfattar kommunen, dotterbolaget Oxelösunds 
Kommuns Förvaltnings AB samt de indirekt ägda kommunala bolagen, Oxelö Energi AB 
samt Kustbostäder i Oxelösund AB. Även intressebolagen Oxelösunds Hamn AB (50%), 
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund (43%) samt Onyx Näringslivsutveckling i Oxe-
lösund och Nyköping (20%) ingår. 

Koncernens resultat uppgår till 88,4 mnkr i jämförelse med föregående års resultat om 87,7 
mnkr.  

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och proportionell 
konsolidering. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen 
omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och en beskrivning av de indirekt 
ägda kommunala bolagen. Till den sammanställda redovisningen finns noter till väsentliga 
poster i viss utsträckning. Den sammanställda redovisningen bedöms i allt väsentligt ge en 
rättvisande bild över resultat och ställning för Oxelösunds kommunkoncern för 2021.  

 

 

Oxelösund den 23 mars 2022 

 
 
Anja Zetterberg    Johanna Eklöf 
Certifierad kommunal revisor   Auktoriserad revisor 
Kundansvarig     
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Delvis 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 

årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

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 2022-02-17. Nyköpings 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-12 och Oxelösunds fullmäktige 2022-

05-11. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds årsredovisning har 

inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds årsredovisning har 

inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att vattenverksförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen till viss del uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendation R14. Vi noterar att då man inte visar belopp per investering i budgeten 

redovisas de inte heller i investeringsredovisningen. Belopp redovisas för hittills 

använda medel per projekt investeringar. Vi föreslår att budget och prognos redovisas 

för pågående projekt. Utveckling bör också göras avseende översiktlig beskrivning av 

 
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 vattenverksförbundet, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner 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 kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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samband med andra delar av årsredovisningen samt upplysningar om principer för 

ekonomistyrning med mera. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i 

enlighet med LKBR och god redovisningssed. Investeringsredovisningen bedöms som 

delvis upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-14  

 

Fredrik Önnerth      

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 2021-12-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  



NOVF
NYKÖPING-OXELÖSUNDS
VATTENVERKSFÖRBUND

Revisorerna

Kommunfullmäktige i
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds 
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.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. Förbundet 
redovisar ett resultat på 0 tkr efter balanskravsutredning. Det finns inget underskott från 
tidigare år att täcka.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi instämmer i direktionens bedömning att de finansiella målen för har uppnåtts. Vi 
instämmer också i att målen för verksamheten har uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport 2021 (bilaga 2), granskning av 
förbundets investeringsprocess (bilaga 3), granskning av årsredovisning för 2021 (bilaga 4), 
granskning av god ekonomisk hushållning 2021 (bilaga 5) samt träffar med 
förbundsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma.

Nyköping den 17 mars 2022

Göran Silfverling Eva Asthage





NOVF
NYKÖPING-OXELÖSUNDS
VATTENVERKSFÖRBUND

Revisorerna

Bilaga 1

Revisorernas redogörelse för år 2021
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kom-
munallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verk-
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Under året har granskning skett av bokslut och årsredovisning, delårsrapport för 2021 samt 
granskning av förbundets investeringsprocess.

Delårsrapport 2021 (Bilaga 2)
Granskningens syfte är att ge underlag för bedömning av om delårsrapporten är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som medlemskommunernas kommunfullmäktige fastställt. 
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av Vattenverksförbundets de-
lårsrapport:

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god redo-
visningssed i övrigt. Avvikelse finns avseende redovisning att överuttag inte redovisas 
som avsättning till investeringsfond enligt lag om allmänna vattentjänster. Detta ska 
rättas till årsredovisningen. Investeringsredovisningen är inte tillräcklig då det saknas 
budget och belopp för beskriven investering.

Prognosen i förvaltningsberättelsen för det ekonomiska utfallet under 2021 visar att 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund kommer att uppnå ekonomisk balans.

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund har upprättat finansiella mål och mål för 
verksamheten som syftar till god ekonomisk hushållning. Utifrån delårsrapporten gör 
revisorerna bedömningen att förbundet troligen kommer att nå de finansiella målen.

Målen för verksamheten bedöms för perioden i delårsrapporten avseende fyra av må-
len. Målen avseende vattenkvalité och framtidsplanering/utveckling av mål kommer 
att följas upp vid årsbokslut och någon prognos lämnas inte. Förbundet bedömer att de 
mål som redovisas är uppnådda. Vi bedömer att det är möjligt för förbundet att nå 
verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning under 2021 för de mål som redovi-
sas i delårsrapporten, medan någon bedömning inte kan göras för målen avseende vat-
tenkvalité och framtidsplanering/utveckling av mål.

Granskning av förbundets investeringsprocess (Bilaga 3)
Granskningen har syftat till att pröva och bedöma om direktionen har säkerställt att det finns 
en ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande investeringar. Den samlade be-
dömningen är att det inte helt finns en ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande 
investeringar. Granskningen har omfattat fem revisionsfrågor. Två har bedömts som uppfyllda



och tre som delvis uppfyllda. De som bedömts som delvis uppfyllda avser att det finns riktlin-
jer och rutiner för intern kontroll samt för riskbedömning avseende investeringar och genom-
förande av större investeringsprojekt, om det upprättas genomarbetade beslutsunderlag till 
samtliga investeringsprojekt och att det redovisas uppgifter om själva investeringen även eko-
nomiska konsekvenser som kapitalkostnader och driftkalkyler samt om det sker tillfredsstäl-
lande uppföljning och återrapportering av investeringsprojekt. I granskningen lämnades föl-
jande rekommendationer:

- Förbundet uppmanas att utveckla dokumentationen av den information 
som lämnas till direktionen så att det finns spårbarhet avseende större 
beslut för investeringar samt uppföljning av prognos och slutredovis-
ning för dessa. Jämförelse med budget bör minst framgå för investe-
ringar som är pågående.

- Rutinen och riktlinjer för investeringar och investeringsprocessen bör 
dokumenteras.

- I samband med riskanalysen för interna kontrollplanen bör övervägande 
göras om någon del avseende investeringsprocessen ska tas med i in-
tern kontroll-planen.

Bokslut och årsredovisning 2021 (Bilaga 4)
Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till syfte 
att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovis-
ningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att Vattenverksförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans då årets resultat uppgår till 0 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att täcka.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande avseende förvaltnings-
berättelse och driftredovisning. Investeringsredovisningen bedöms som delvis upprättad i en-
lighet med LKBR och god redovisningssed. Redovisningen har anpassats till de krav som 
Lagen om allmänna vattentjänster ställer utifrån kravet på att uttaget av taxa inte får över-
skrida vad som behövs för att bedriva nödvändig verksamhet, d.v.s. vinst får inte genereras.
Investeringsredovisningen 

Granskning av god ekonomisk hushållning (Bilaga 5)
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen har angivit i 
budget 2021. Vi bedömer att verksamhetens utfall är förenligt med de mål direktionen har 
angivit i budget 2021.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Samtliga mål bedöms som uppfyllda. 

Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter 
med direktionen.

Övrigt



Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av kallelser och protokoll, samt 
genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet. Kostnaderna för vår 
revision har uppgått till 139 tkr.

Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.

Nyköping den 17 mars 2022

Göran Silfverling Eva Asthage





Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 50 Dnr KS.2022.10

Bokslut för donationsfonderna 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Kommunchefen ges i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

Sammanfattning

Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Högstadiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986,

• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, och

• Kulturstiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183
tkr vid föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr
(15 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar
på gymnasiet delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring
med +10,9 % (ökning med 14,5 %).

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade
depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Bokslut för donationsfonderna 2021
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser 2021.pdf
Revisionsberättelser donationsstiftelser 2021.pdf
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar
enligt förslaget

______

Beslut till:
Kommunchef (För åtgärd)
Ekonomichef (För åtgärd)
Controller (För kännedom)
Revision (För kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-03-31 KS.2022.10

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Bokslut för donationsfonderna 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till stiftelsens
avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Högstadiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986,

• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, och

• Kulturstiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr
(15 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring med
+10,9 % (ökning med 14,5 %).

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-03-31 KS.2022.10

3. Ärendet
Under Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Högstadiestiftelsen i Oxelösund (hette tidigare Stiftelsen för utgivande av premier till
elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund), instiftad 1986,

• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund (hette tidigare Stiftelsen för utgivande av premier till elev /
elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet), instiftad 1986, och

• Kulturstiftelsen i Oxelösund (hette tidigare Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet
inom Oxelösunds kommun), instiftad 1986.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr
(15 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet delade ut 0 tkr.

Ett arbete med påbörjades under 2021 gällande att be Utbildningsnämnden fastslå årliga
belopp för utdelning av stipendier från Högstadie- respektive Gymnasiestiftelsen. På grund
av omorganisering och tidsbrist slutfördes detta arbete inte under 2021, men har
återupptagits under våren 2022.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring med
+10,9 % (ökning med 14,5 %).

En försäljning av fonder för att reglera stiftelsernas skuld till kommunen gjordes under 2021
till ett marknadsvärde av 75 tkr.

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021.

Beslutsunderlag
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Revisionsberättelser för stiftelserna.

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
ECH
CON
Revision
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 56 Dnr KS.2022.43

Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål
och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun.

Sammanfattning

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i
kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes en
utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen trädde i kraft
den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella minoriteterna,
att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan
skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till
samtliga kommuner att de berörs av grundskyddet i lagstiftningen. Det utökade
skyddet gäller i kommuner som har anslutit sig i ett språkligt förvaltningsområde för
finska, samiska eller meänkieli.

Oxelösunds kommun har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127,
fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt
förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som finns i
minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det
finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har
beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan
2015–2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att
gälla även under 2022). Besluten är fattade av koncernledningen. Utöver
handlingsplanen finns målformulering "Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose
sverigefinnarnas och de övriga nationella minoriteternas rättigheter" i
kommunstyrelsens måldokument.

Handlingsplanen för nationella minoriteter 2019–2021 hade relativt låg
måluppfyllelse och det fattades därför beslut om att anlita PwC för att göra en
utredning om kommunen uppfyller minoritetslagens krav och hur kan arbetet
förbättras. I utredningen ingick även att omvärldsbevakning. Utredningen pågick
under hösten och rapporten blev klar i december 2021. PwC rekommenderar att
Oxelösunds kommun arbetar fram ett övergripande styrdokument på området som
beslutas politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt
verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

För att säkerställa måluppfyllanden föreslår PwC att kommunen etablerar ett system
för uppföljning av nämndernas arbete och säkerställer en årlig återrapportering till
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de
nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-22, Nationella minoriteter
Slutrapport, finskt förvaltningsområde Oxelösund.pdf
Finskt förvaltningsområde, omvärldsanalys.pdf

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål
och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar
enligt förslaget

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Kommunchef (För kännedom)
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Datum Dnr

2022-03-22 KS.2022.43

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Annelie Ljungwald
0155-381 14

Kommunstyrelsen

Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun.

2. Sammanfattning
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Några
år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes en utredning om hur
lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen trädde i kraft den 1 januari 2019.
Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet
till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan skapa en ökad
medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till samtliga kommuner att de
berörs av grundskyddet i lagstiftningen. Det utökade skyddet gäller i kommuner som har
anslutit sig i ett språkligt förvaltningsområde för finska, samiska eller mäenkieli.

Oxelösunds kommun har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, fattat
beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt
förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som finns i
minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det finska
förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har beslut fattats
om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan 2015–2018 samt för
samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att gälla även under 2022).
Besluten är fattade av koncernledningen. Utöver handlingsplanen finns målformulering
"Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose sverigefinnarnas och de övriga nationella
minoriteternas rättigheter" i kommunstyrelsens måldokument.

Handlingsplanen för nationella minoriteter 2019–2021 hade relativt låg måluppfyllelse och
det fattades därför beslut om att anlita PwC för att göra en utredning om kommunen
uppfyller minoritetslagens krav och hur kan arbetet förbättras. I utredningen ingick även att
omvärldsbevakning. Utredningen pågick under hösten och rapporten blev klar i december
2021. PwC rekommenderar att Oxelösunds kommun arbetar fram ett övergripande
styrdokument på området som beslutas politiskt och som säkerställer att respektive nämnd
inom ramen för sitt verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner. För att säkerställa
måluppfyllnaden föreslår PwC att kommunen etablerar ett system för uppföljning av
nämndernas arbete och säkerställer en årlig återrapportering till kommunfullmäktige.
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Datum

2022-03-22 KS.2022.43

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta
förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de nationella
minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-22

Slutrapport, finskt förvaltningsområde Oxelösund

Finskt förvaltningsområde, omvärldsanalys

Johan Persson Annelie Ljungwald
Kommunchef Kommunikation- och serviceenhetschef

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kommunchef (för kännedom)
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Bakgrund till 
uppdraget och 
frågeställningar1



PwC

Oxelösunds kommun har efterfrågat en utredning kring kommunens uppdrag 
inom finskt förvaltningsområde enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Kommunen önskar få en objektiv bild av vilka krav lagen 
ställer upp, om kommunen idag möter upp till lagstiftningens krav eller vilka 
åtgärder som krävs för att möta lagstiftningskrav.

Kommunen har efterfrågat en utredning som omfattar följande frågeställningar:
• Vad säger lagen och vilka förväntningar finns på kommunen?
• Uppfyller kommunen lagens krav idag och om inte, vad behöver göras 

mer/bättre?
• Hur gör andra jämförbara kommuner (omvärldsbevakning)?

Med detta som utgångspunkt har PwC genomfört uppdraget i två delar. Denna 
del består av en genomlysning av finskt förvaltningsområde, vilket inkluderade 
en jämförelse och analys mellan lagstiftningens krav och de åtgärder och 
insatser som kommunen genomför idag. 

Den andra delen består av en omvärldsbevakning där PwC tillsammans med 
Oxelösunds kommun identifierat sex jämförbara kommuner. Syftet med 
omvärldsanalys är att sätta Oxelösunds arbete inom det finska 
förvaltningsområdet i perspektiv. 

Bakgrund till uppdraget
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Kartläggning2
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Metod
I projektet har intervju genomförts med kommunens samordnare på området 
kring vilka åtgärder och insatser som genomförs på området idag. Vidare har vi 
genom insamling av dokumentation i form av riktlinjer, beslut och andra relevanta 
styrdokument kartlagt kommunens arbetssätt. Utifrån detta har vi katalogiserat 
lagstiftningens krav på området med hjälp av praxis och förarbeten. Därefter har 
jämförelse och analys genomförts mellan lagstiftningens krav åtgärder och 
insatser som kommunen genomför idag. 
Lagstiftning
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i 
kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes 
en utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de 
nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Metod för kartläggning
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Mål & riktlinjer

Skyldighet att anta
mål och riktlinjer
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Mål och riktlinjer
Lagkrav
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet 
kan skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till 
samtliga kommuner att de berörs av lagstiftningen. 

Enbart själva arbetet med att ta fram målen och riktlinjerna kan antas leda till 
processer som ökar medvetenheten om minoritetspolitiken bland tjänstepersoner 
och politiker, exempelvis genom att olika förvaltningar involveras i att ta fram 
styrdokument. Kommuner och regioner bör i första hand sträva efter att integrera 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i andra styrdokument om till 
exempel mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, 
barnkonventionen etc. exempelvis i handlingsplaner.

En sådan integrering kan bidra till en förståelse för att de nationella 
minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Ett annat sätt 
att anta minoritetspolitiska mål och riktlinjer kan vara att integrera dem i 
kommunens ordinarie styrdokument, exempelvis verksamhetsplaner eller 
strategiska planer.

Vad säger lagen om mål och 
riktlinjer?
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Bedömning
Kommunen har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, fattat 
beslut om att ansöka hos regeringen om att Oxelösund kommun ska anslutas till 
finskt förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som 
finns i minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig 
till det finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla 
lagen har beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen 
mellan 2015-2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019-2021. 
Besluten är fattade av koncernledningen, som bland annat består av kommun- 
och förvaltningschefer.  Utöver handlingsplanen finns målformulering 
"Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose sverigefinnarnas och de övriga 
nationella minoriteternas rättigheter" i kommunstyrelsens måldokument. 

Handlingsplanen kan inte enligt vår bedömning anses vara beslutad på rätt nivå. 
En handlingsplan för en nämnds arbete inom minoritetslagens krav bör anses 
vara ett ärende som rör mål, inriktning, omfattning och kvalitet, vilket är ett 
ärende som åtminstone behöver fattas på nämndnivå vilket följer av 6:38 KL. Det 
är nämligen kommunens som helhet som är skyldig att uppfylla lagen om 
nationella minoriteter och när vi sammankopplat detta med det kommunala 
ansvarssystemet så åligger det respektive nämnd att säkerställa att lagar och 
regler i verksamheten efterlevs (6:6 KL). Av den anledningen kan också krävas 
att respektive nämnd antar riktlinje/handlingsplan.

Det är således kommunens nämnder inklusive styrelsen som är ansvariga för att 
uppfylla minoritetslagens krav inom sitt verksamhetsområde. Vissa delar av 
minoritetslagen är övergripande och samtliga nämnder har därför ett ansvar för 
att skyldigheter uppfylls inom ramen för sitt verksamhetsansvar. En enskild 
tjänsteperson är således inte ansvarig för att kraven i lagen ska uppfyllas. 
Tanken är att kommunens aktiviteter för att uppfylla lagens krav ska genomföras 
med stöd av statsbidrag.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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När det gäller ett kommunövergripande styrdokument på området så ska sägas 
att det i  kommunstyrelsens reglemente inte finns något särskilt uppdrag kopplat 
till finskt förvaltningsområde vilket således innebär att beslutandet av sådant 
dokument för det minoritetspolitiska arbetet åligger fullmäktige. En väg fram 
skulle kunna vara att uppdatera kommunstyrelsens reglemente och därigenom 
ge kommunstyrelsen i uppgift att ta fram övergripande riktlinjer på området och i 
övrigt säkerställa uppsikt över övriga nämnders arbete på området.

I detta ligger även att övriga nämnders reglementen behöver uppdateras för att 
säkerställa varje nämnds minoritetspolitiska arbetet i verksamheten. På så sätt 
blir även tydligt att respektive nämnd svarar mot fullmäktige för fullgörandet av 
uppgifterna. Därefter bör berörda nämnder efter behov själva besluta om riktlinjer 
för hur nämnden ska uppfylla lagen krav i sin verksamhet. På så sätt kan en 
medvetenhet och tydlighet kring lagen krav skapas i alla kommunens 
verksamheter.

Av intervjuerna framgår att det varit svårt att verkställa aktiviteterna i nuvarande 
handlingsplan och fattade beslut. Samordnaren har försökt arbeta med att sprida 
kunskap internt i organisationen genom anordnande av utbildningar, information 
för nyanställda, utdelning av information, för att medvetandegöra kommunens 
skyldigheter enligt minoritetslagen och få igång samarbeten. På grund av 
chefs-/personalbyten, tidsbrist, pandemin och brist på kunskap har det varit svårt 
att nå ut till organisationen, fånga intresset och genomföra handlingsplanen.
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Bedömning (forts)
Vi anser att detta också är en effekt av det inte blivit tydligt för respektive nämnd, 
och dess förvaltning, att uppfyllande av lagen är en del av det 
verksamhetsansvar som ska prövas årligen. Det vill säga att nämnderna som en 
del av sin verksamhet är förpliktigade att säkerställa att lagen efterföljs i sin 
verksamhet. 

Genom att beslutet om handlingsplanen istället tas av kommunfullmäktige eller 
av kommunstyrelsen på delegation ökar också medvetenheten och tydligheten 
om vilket ansvar kommunens nämnder har att uppfylla kraven som ställs i lagen.
 
Vi bedömer därför att kommunen i dagsläget inte uppfyller kraven i 
minoritetslagen. Nyssnämnda mot bakgrund av att:

• Handlingsplanen / styrdokumentet är taget på fel beslutsnivå och detta har 
bidragit till att det finns en otydlighet för respektive nämnds ansvar på 
området. 

• Det saknas övergripande politisk styrning över att möta lagens krav i 
respektive nämnd. Vi anser att reglementena behöver uppdateras för att 
tydliggöra nämndernas uppgifter. På så sätt skapas förutsättningar för att 
nämnderna, som en del i sitt verksamhetsansvar, behöver arbeta aktivt för 
att möta lagstiftningens krav. Nämndernas arbete på området blir således 
en tydligare del i den årliga ansvarsprövningen vilket säkerställer att 
området blir prioriterat. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Mål & riktlinjer

Information, service 
och samråd
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Rätten till information
Lagkrav
Lagen ställer krav på att kommunen informerar nationella minoriteter om deras 
rättigheter. Det är upp till kommunen hur de väljer att informera de nationella 
minoriteterna, men av förarbetena till lagen framgår att syftet med informationen 
är att individer som tillhör de nationella minoriteterna ska kunna ta tillvara sina 
rättigheter.  

Bedömning
Kommunen har information på hemsidan om de nationella minoriteternas 
rättigheter. Informationen är dock inte helt uppdaterad utifrån uppgift från intervju. 
Avsikten är även att information ska lämnas inom skolan och äldreomsorgen. 
Vidare har kommunen, i samarbete med länet, skapat en film som kommer att 
lanseras framledes. Den ska informera personal och allmänheten om de 
nationella minoriteternas rättigheter. Kommunen håller även samråd med de 
nationella minoriteterna som annonsering i gratistidning. Vidare används 
bibliotekets avdelningen för finska böcker och andra böcker på minoritetsspråk 
där det finns en separat anslagstavla som man kan sprida information om 
minoriteternas rättigheter.. Filmen som blir klar i slutet av året blir generell och 
ska väcka kunskap internt inom organisationen men även för kommuninvånare. 
Det är inte riktigt klart hur filmen kommer att spridas ännu men plan finns att den 
ska ligga på hemsidan framåt. Utifrån ovanstående bedömer vi att kommunen 
uppfyller informationskravet som minoritetslagen ställer utifrån sitt nuvarande 
arbete.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Främja inflytande genom samråd

Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att förvaltningsmyndigheterna ska föra en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndigheternas beslutsfattande. Det bör därför i förväg 
vara klarlagt vilket beslutsorgan som ska hantera frågan. Det bör också finnas 
rutiner för hur deltagarna i samrådet får information om den process som följer 
på samrådet och hur fattade beslut följs upp. Hur samrådet närmare ska 
organiseras får bedömas från fall till fall utifrån de lokala och regionala 
förutsättningarna, samt utifrån det verksamhetsområde som samrådet gäller. 
I kravet på dialog ligger en skyldighet för myndigheter att sträva efter att skapa 
former för samråd som gynnar ett ömsesidigt, jämbördigt och förtroendefullt 
meningsutbyte. Kombinera brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda grupper 
inom minoriteterna med öppna samråd, och därtill löpande samråd med en 
långsiktig representation, t.ex. av föreningsrepresentanter, för att bygga 
kontinuitet. 
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Bedömning
Kommunen håller samråd fyra gånger per år med olika teman. Samråden är 
öppna och alla är välkomna och ingen anmälan behöver ske i förväg. Deltar gör 
samordnare, chef för finsk förvaltning, sverigefinnar (och ibland andra nationella 
minoriteter), samt berörd förvaltningschef och nämndordförande. Annonsering 
sker genom annonsering i sociala medier, information på bibliotekets 
anslagstavla samt genom utskick till olika föreningar.

Tanken är att synpunkterna från samråden ska användas i 
verksamhetsplaneringen. Minoriteterna deltog även vid framtagandet av 
handlingsplanen. Kommunen följer upp handlingsplanen och genom status på 
uppföljningen får minoriteterna ta del av vad som har hänt sedan sist genom 
samråden. 

Med ovan beskrivning av kommunens samrådsförfarande anser PwC att kraven 
på samråd uppfylls. Det saknas dock ett i förväg bestämt beslutsorgan som ska 
hantera frågorna. I samband att man framöver förtydligar att det är politiken och 
kommunen som helhet som har ansvar för mål- och riktlinjer och efterlevnaden 
av minoritetslagen, kommer även beslutsorgan för samråden med minoriteterna 
att behöva förtydligas.  

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i 
frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar

Lagkrav
Enligt 4 § andra stycket minoritetslagen ska det allmänna, i sin skyldighet att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, särskilt 
främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket.

Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna kommer emellertid i dag 
inte till tals i tillräckligt stor utsträckning i frågor som berör dem. Myndigheterna 
behöver därför utforska nya vägar för att ge barn och unga som tillhör de 
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, vilket kan 
vara en utmaning. Det är också ett arbete som aldrig kan stanna av, eftersom det 
ständigt tillkommer nya barn och unga som behöver nås. Några kommuner har 
inlett samarbeten med skolan. Många tjänstepersoner har belyst vikten av att 
finnas där de unga finns – på fritidsgårdar, i idrottsföreningar och i kulturskolan. 
En del kommuner fångar upp unga genom modersmålsundervisningen. Många 
yngre kan börja intressera sig för frågor som språk, identitet och kultur i samband 
med att de blir föräldrar, och några ungdomsförbund har därför satt ihop ett 
bokpaket som delas ut till nyblivna föräldrar i många kommuner. Existerande 
forum för andra ungdomsfrågor kan också vara en ingång till att nå ungdomar 
som tillhör de nationella minoriteterna. 
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Bedömning
I denna del har vi inte kunnat få en tydlig bild över hur kommunen arbetar just 
med barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd. Att det förekommer 
aktiviteter som har beröringspunkter till detta står klart, exempelvis framgår att 
arbetet med systematiska samråd med barn och unga påbörjades under våren 
2021 i samarbete med modersmålsläraren. Vidare framgår att planen är att 
fortsätta med anpassade samråd för barn och ungdomar. Om kommunen 
fortsätter att arbeta systematiskt på detta område så kommer lagens krav kunna 
uppfyllas.

Rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunen

Lagkrav
Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunala förvaltningsmyndigheter inom förvaltningsområdena. Det krävs dock 
att den enskilde är part eller ställföreträdare för part i ärendet. Rätten till skriftlig 
översättning i kontakter med förvaltningsmyndigheter inbegriper även beslut som 
myndigheter fattar under ett ärendes handläggning. Detta avser i första hand 
själva beslutet och beslutsmotivering. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning 
Kontakt på finska ges en dag i veckan via Kommuncenter. Kommunen har därtill 
en samordnare med tjänstgöringsgrad på 70 %. Information om möjligheten att 
kontakta kommunen på finska finns på kommunens hemsida. Flyer med 
information om finska på Kommuncenter finns framtagen och delas i ut i olika 
sammanhang. 

Kommunen har avtal med översättare för att kunna översätta längre texter och 
beslut samt underlag till finska. Samordnaren översätter kortare texter. 
Efterfrågan på översättning har emellertid inte varit så stor hittills. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kommunen uppfyller kraven i minoritetslagen 
i denna del.



Mål & riktlinjer

Skola och förskola



PwC

Rätt att erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska

Lagkrav
Enligt skollagen ska en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt 
minoritetslagen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där 
hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive 
samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska 
tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola.

Av förarbetena till minoritetslagen framgår att det innebär att förskola på 
minoritetsspråket ska erbjudas i en omfattning som utgör en väsentlig del av 
utbildningen i förskolan, i vart fall för de barn vars anhöriga begär det och vars 
antal bedöms vara tillräckligt. Vad som är en ”väsentlig del” utvecklas inte 
närmare i språkstadgan. Men eftersom det övergripande syftet med stadgan är 
att skydda och främja minoritetsspråken, särskilt sådana som riskerar att dö ut, 
måste utgångspunkten vara att omfattningen av utbildningen på 
minoritetsspråket bör vara sådan att den bidrar till att minoritetsspråken bevaras, 
utvecklas och förs vidare till nya generationer. 
Detta innebär en rätt för vårdnadshavarna att få den förskola som kommunen 
erbjuder på minoritetsspråket. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning 
Oxelösunds kommun erbjuder i dagsläget en ambulerande språkpedagog som 
kommer till två av kommunens förskolor någon gång i veckan. Språkpedagogen 
är anställd av kommunstyrelseförvaltningen och samordnaren är 
kontaktpersonen för uppdraget. Det finns inte någon förskola eller avdelning med 
finsk profil. 

Det är olika hur mycket varje förskola jobbar med minoritetslagen. Enligt uppgift 
ligger beslutet om att inrätta en förskola som till väsentlig del erbjuder 
minoritetsspråk på förvaltningschef enligt delegation. Information om 
modersmålsstöd på förskolan finns på kommunens hemsida men utöver det 
finns det inte någon rutin för att informera vårdnadshavare.

Kommunen har anställda lärare i modersmålsundervisning inom skola, där cirka 
12-15 elever deltar i modersmålsundervisningen i finska i tre 
undervisningsgrupper. Varje elev får ca 45 minuter undervisning per vecka. 
Kommunen har delat ut språkmaterial på finska för förskolebarn och 
rättighetskassar för elever som läser finska som modersmål.

Det finns möjlighet för alla vårdnadshavare att få information om rätten till 
modersmålsstöd i förskola samt modersmålsundervisning i skolan i samband 
med val till förskola och skola. I handlingsplanen finns en punkt om att samtliga 
vårdnadshavare ska få information om möjligheten till modersmålsundervisning, 
men det beskrivs inte ha genomförts fullt ut. 
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Rätt att erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska

Bedömning (forts)

Utifrån ovan bedömer att kommunen i nuläget inte uppfyller kraven i 
minoritetslagen. Till största del beror det på att det inom nämnden inte finns 
någon systematik kring hur man arbetar med att nå lagens krav. Av den 
anledningen har det också varit svårt att helt bilda sig en uppfattning över exakt 
vilka insatser som genomförs och i vilken omfattning.  Efter genomförda 
intervjuer och dokumentanalys framgår att det är oklart om och i så fall vilken 
omfattning nedan punkter i handlingsplanen är genomförda:
 

• Plan för förskola på finska
• Informera samtliga vårdnadshavare om nat.min-rättigheter
• Uppmärksamma Nat.min-dagar
• Utveckla och förbättra modersmålsundervisning på nat.min-språk

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Vård och omsorg
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Erbjuda den som begär det att få hela eller väsentlig del av vård och 
service inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska

Lagkrav
I 5 kap. 6 § regleras socialtjänstens planering av äldreomsorgen och där finns en   
bestämmelse som uttryckligen gäller nationella minoriteter. Där anges att 
kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre 
människor. I övrigt regleras de nationella minoriteternas rättigheter i 
minoritetslagen. 

Av förarbetena till minoritetslagen framgår att de äldre bör ha möjlighet att tala 
med personal på sitt språk flera gånger per vecka. Personalens språkkunskaper 
bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt samtal med den äldre. Det bör 
också vara tydligt och förutsebart för den äldre i vilka sammanhang och vid vilka 
tillfällen det finns möjlighet att använda minoritetsspråket. Även andra faktorer, 
som den sammansatta språkmiljön i omsorgen eller behovet av kontinuitet och 
trygghet bör påverka bedömningen. Vad som närmare krävs för att kravet på en 
väsentlig del av verksamheten på minoritetsspråket ska vara uppfyllt kommer att 
behöva överlämnas till tillämpningen.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta 
ska de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet 

Lagkrav 
Av förarbetena till lagen framgår att det ofta är av stor betydelse för livskvaliteten 
och tryggheten för en äldre person att få vistas i en språklig och kulturell miljö 
som liknar den de är vana vid sedan tidigare. Att på ett värdigt sätt bemöta äldre 
inom omsorgen kräver mycket av såväl personal som förvaltning. Detta innebär 
att det utöver språkkompetens också finns ett behov av kulturkompetens hos 
personalen och berörd förvaltning, och därigenom en respekt och lyhördhet för 
kulturella behov, seder och koder. 

Men detta kan exempelvis innebära att kommunen i omsorgen tillhandahåller 
traditionell musik och mat, kulturella inslag, särskilda inredningsdetaljer eller 
samarbeten med aktörer från de nationella minoriteternas civila samhälle. Det är 
även lämpligt att den personal som tjänstgör i verksamheten har särskild 
kulturkompetens, alternativt att sådan kompetens stärks genom 
utbildningsinsatser. Oaktat vilka konkreta anpassningar och insatser som vidtas 
med anledning av bestämmelsen är det av avgörande betydelse att 
beslutsfattare och personal visar tillbörlig hänsyn och lyhördhet när det gäller att 
anpassa verksamheten efter kulturella behov, seder och koder.  
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Informera den som söker bistånd inom ramen för äldreomsorg om 
möjligheterna till service och omvårdnad   

Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att en viktig faktor är vilken information 
kommunen lämnar om den service de kan erbjuda och sättet vilket denna 
information lämnas på. En låg medvetenhet om sina rättigheter och en önskan 
om att inte vara till besvär kan enligt några av de enkätsvar som utredningen 
tagit del av vara en förklaring till att omsorg på minoritetsspråket inte begärs. 
Detta kan ge myndigheterna en felaktig bild av efterfrågan. I stället kan en 
specifik informationsskyldighet, i tillägg till den alltjämt gällande allmänna 
informationsskyldigheten, tänkas bidra till en ökad efterfrågan genom att äldre 
därigenom vågar ställa högre krav och komma bort från känslan av att vara till 
besvär. 

Informationen bör dock utformas på ett sätt som gör den tillgänglig för äldre 
personer och lämnas i ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål om 
omsorg på minoritetsspråket kan beaktas inför beslut om erbjudande av insatser. 
Samtidigt bör inte informationen lämnas allt för tidigt eller slentrianmässigt, 
eftersom den ska ha tydlig koppling i tid till ansökan.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning
I Oxelösunds kommun fattade vård- och omsorgsnämnden under 2017 ett beslut 
om att införa en finsk profil på två avdelningar inom särskilt boende för äldre och 
på en hemtjänstgrupp. Lanseringen påbörjades direkt efter beslutet men enligt 
uppgift föll arbetet efter ett tag med anledning av personalbyten och svag 
förankring i organisationen.

Idag finns det en finsktalande personal och en finsktalande brukare på en 
avdelning som var tänkt att bli en finsk avdelning. Informationen om att en finsk 
avdelning ska utvecklas uppges inte ha nått berörda parter inom kommunen, 
vilket resulterat i att informationen till individer om möjligheten att placeras på 
denna avdelning varit bristfällig. Det pågår diskussioner om att skapa en intern 
kö till denna avdelning. 

Det finns finskspråkig personal inom SÄBO och hemtjänst. Kommunen uppger 
att de saknar en helhetsbild av personalens språkkompetens, och det finns 
därför en punkt i handlingsplanen om att kartlägga personalens språkkunskaper. 
Språkkurser har erbjudits till vårdpersonal och språkparlörer har delats ut.
Kommunen har genomfört språkombud och olika aktiviteter för minoriteterna på 
äldreboendena.  

Enligt äldreomsorgsförvaltningen har de inte fått till någon rutin med information 
om nationella minoriteters rättigheter till brukare. Det finns inte heller någon rutin 
för att informera om nationella minoriteters rättigheter till de som söker bistånd. 
Huruvida information ges beror idag på hur insatt den enskilda 
biståndshandläggaren är. Beslut om dessa punkter finns i kommunens 
handlingsplan.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning (forts)
Utifrån ovan bedömer vi att kommunen inte uppfyller lagens krav i dessa delar. 
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Rätt till språk och kultur

Lagkrav
I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Bedömning
Kommunen har ett kulturutbud med filmer, konserter och minoritetsdag. På 
biblioteket finns det en avdelning med böcker på minoritetsspråk för barn och 
vuxna. 

De har haft ambitioner om att nå ut till alla åldersgrupper med aktiviteter, även 
barn och unga, men oftast är det äldre personer som hör av sig och deltar. 

Få barn är helt finskspråkiga i kommunen, de är oftast tvåspråkiga eller pratar lite 
finska. Kommunen försöker få in finska normer genom inslag i svenskt 
kulturutbud så att barnen ska känna igen sig och känna sig stolta, exempelvis 
genom inslag av finska i en föreställning. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning (forts)
Kommunen har samverkan med Norrköpings kommun samt sverigefinska 
församlingsarbete vid Svenska kyrkan i Oxelösund, Nyköping och Norrköping 
och arrangerar tvåspråkigt familjeläger för barn och föräldrar över en helg.
Lägret utgör en samlingsplats för familjer för att få dem att känna att de tillhör 
normen då de träffar andra familjer som lever i en tvåspråkig vardag. Det är en 
uppskattad och årlig sammankomst med cirka 50-60 deltagare.

Kommunen har även hållit språkkurser som varit särskilt riktade till dem som 
tappat språket och vill börja prata mer finska. De har även tidigare erbjudit 
språkkurser för vårdpersonal. 

Genom dessa aktiviteter anser vi att kommunen uppfyller de generella kraven på 
rätt till språk- och kultur i minoritetslagen.



Sammanfattning och 
slutsatser3
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Efter genomförd kartläggning kan konstateras att Oxelösunds kommun i flera 
delar inte uppfyller lagstiftningen krav i dagsläget. Vi anser att detta till största del 
beror på avsaknad av politiskt antagna styrdokument och således bristen på 
politisk styrning på området. Det är kommunen som helhet som ansvarar för att 
lagens krav uppfylls men det är viktigt att poängtera att det åligger respektive 
nämnd att tillse att de lagar och regler som gäller för verksamheten efterföljs.  
Detta ligger i respektive nämnds verksamhetsansvar och revisionsansvar som de 
har gentemot fullmäktige. I denna del är därför väsentligt att det i ett första steg 
tydliggörs i reglemente vilka uppgifter och ansvar som respektive nämnd har på 
området och dels att det finns övergripande styrdokument avseende skyldigheter 
kopplat till finskt förvaltningsområde som respektive nämnd kan anpassa till sin 
egen verksamhet. 

Den ordning som kommunen idag har bygger i mångt och mycket på den 
handlingsplan som är framtagen och beslutad på tjänstepersonsnivå. Innehållet i 
denna handlingsplan har respektive nämnd inte lyckats implementera i tillräcklig 
omfattning och kartläggningen påvisar också att det finns en brist på både 
resurser och kompetens ute i verksamheterna. Att det finns en samordnare 
centralt som resurs och bollplank bedömer vi som ändamålsenligt men det måste 
finnas mottagare ute i verksamheterna för att driva igenom förändringar och för 
att strukturera arbetet. Denna uppgift kan inte sägas ligga på samordnaren utan 
på respektive nämnd. 

Sammanfattande bedömning
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När kommunen säkerställt att den formella strukturen för arbetet inom ramen för 
finskt förvaltningsområde är fastställd kan formerna för det praktiska arbetet 
etableras i respektive nämnd. Därefter behöver system för uppföljning sättas upp 
för att säkerställa att nämndernas arbete inom området fungerar. Här har 
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt således ett stort ansvar. 
Nämnas ska också att då det ligger i fullmäktiges intresse att följa arbetet inom 
ramen för finskt förvaltningsområde så kan system för årlig återkoppling till 
fullmäktige från nämnderna sättas upp. På så sätt säkerställs att arbetet fortgår 
och det kan även identifieras löpande om lagstiftningens krav efterföljs. Då det 
även ligger på kommunstyrelsen att föreslå åtgärder till fullmäktige om brister 
uppdagas inom ramen för uppsiktsplikten så kan kommunen säkerställa kontroll 
över verksamhetens arbete för att möta lagstiftningen krav. 
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Utifrån genomförd kartläggning lämnar vi följande rekommendationer till 
kommunen:

• Genomför översyn av reglementen för att säkerställa att nämndernas 
ansvar inom ramen för finskt förvaltningsområde tydliggörs

• Arbeta fram ett övergripande styrdokument på området som beslutas 
politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt 
verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner. 

• Etablera system för uppföljning av nämndernas arbetet för att möta 
lagstiftningens krav och att nämnderna regelbundet redogör för vilken 
service man tillhandahåller och eventuellt inte tillhandahåller.

• Tillse att det inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs upp hur 
nämndernas arbete med att möta lagstiftningens krav fortgår. I denna del 
kan exempelvis samordnaren användas för att genomföra uppföljning som 
sedan återrapporteras till kommunstyrelsen. I detta ligger också att det vid 
behov behöver föreslås åtgärder för att säkerställa att nämnderna möter 
lagstiftningskrav. 

• Säkerställ årlig återrapportering till fullmäktige över nämndernas arbete 
inom ramen för finskt förvaltningsområde.

Rekommendationer
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Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse

Oxelösunds kommun har efterfrågat en utredning kring kommunens uppdrag 
inom finskt förvaltningsområde enligt Lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen önskar få en objektiv bild av vilka 
krav lagen ställer upp, om kommunen idag möter upp till lagstiftningens krav 
eller vilka åtgärder som krävs för att möta lagstiftningskrav.

Kommunen har efterfrågat en utredning som omfattar följande frågeställningar:
• Vad säger lagen och vilka förväntningar finns på kommunen?
• Uppfyller kommunen lagens krav idag och om inte, vad behöver göras 

mer/bättre?
• Hur gör andra jämförbara kommuner (omvärldsbevakning)?

Med detta som utgångspunkt har PwC genomfört uppdraget i två delar. Den 
första delen bestod av en genomlysning av finskt förvaltningsområde, vilket 
inkluderade en jämförelse och analys mellan lagstiftningens krav och de 
åtgärder och insatser som kommunen genomför idag. 

Den andra delen består av denna rapport, vilket omfattar en 
omvärldsbevakning där PwC tillsammans med Oxelösunds kommun 
identifierat sex jämförbara kommuner. Syftet med omvärldsanalys är att sätta 
Oxelösunds arbete inom det finska förvaltningsområdet i perspektiv. Analysen 
ska därmed besvara hur Oxelösunds insatser och aktiviteter förhåller sig i 
mängd och ambitionsnivå, genom en jämförelse med strukturellt liknande 
kommuner.

Bakgrund till uppdraget
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Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse

Intervjuer med sex strukturellt liknande kommuner har genomförts
I uppdraget har vi genomfört intervjuer med representanter från sex 
kommuners finska förvaltning - Tierp, Älvkarleby, Karlskoga, Östhammar, 
Smedjebacken, och Hallstahammar. PwC har  tillsammans med Oxelösunds 
kommun identifierat dessa sex kommuner som intressanta för 
omvärldsanalysen, då de är strukturellt jämförbara med Oxelösund och har 
varit finska förvaltningskommuner i flera år. 

Omvärldsanalysen utgår från fem områden
Omvärldsanalysen och intervjuerna har utgått från vilka lagstiftningskrav som 
finns på kommunerna utifrån kartläggningen i deluppdrag 1, vilket innefattar 
följande fem områden:

• Mål och riktlinjer
• Information, service och samråd
• Skola och förskola
• Vård och omsorg
• Språk och kultur

I kommande avsnitt presenteras kort vad lagen säger kring respektive område. 
Därefter presenterar vi hur Oxelösunds kommun arbetar, följt av svar från de 
intervjuade kommunerna. Inom respektive område görs därefter en 
jämförande analys. Resultatet från alla områden förutom “Mål och riktlinjer” 
illustreras även i en sammanfattande tabell under respektive område. 
Kategorierna i tabellen baseras på svaren från samtliga kommuner.

Metod för omvärldsanalys
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Syftet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är att ge 
skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till 
inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls 
levande. 

Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan skapa en ökad 
medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till samtliga 
kommuner att de berörs av lagstiftningen. Enbart själva arbetet med att ta fram 
målen och riktlinjerna kan antas leda till processer som ökar medvetenheten 
om minoritetspolitiken bland tjänstemän och politiker, exempelvis genom att 
olika förvaltningar involveras i att ta fram styrdokument. 

Kommuner och regioner bör i första hand sträva efter att integrera mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i andra styrdokument om till exempel 
mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, barnkonventionen 
etc. exempelvis i handlingsplaner. En sådan integrering kan bidra till en 
förståelse för att de nationella minoriteternas rättigheter är en del av de 
mänskliga rättigheterna. Ett annat sätt att anta minoritetspolitiska mål och 
riktlinjer kan vara att integrera dem i kommunens ordinarie styrdokument, 
exempelvis verksamhetsplaner eller strategiska planer.

Vad säger lagen om mål och 
riktlinjer?

8

Mål och riktlinjer: Lagstiftning
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Kommunstyrelsen har beslutat ett mål om att Sverigefinnarnas och övriga fyra 
nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och 
delaktighet i kommunen ska tillgodoses.

Oxelösunds kommun har även beslutat om en handlingsplan för nationella 
minoriteter i Oxelösunds kommun för perioden 2019-2021. Minoriteterna 
deltog i framtagandet av handlingsplanen.

Beslutet är taget av koncernledningen, som bland annat består av kommun- 
och förvaltningschefer. Inom kommunen har frågan kring om handlingsplanen 
borde beslutas på politisk nivå lyfts.

Av intervjuerna framgår att det varit svårt att verkställa aktiviteterna i 
handlingsplanen och fattade beslut. På grund av chefs-/personalbyten, 
tidsbrist, pandemin och okunskap har det varit svårt att nå ut till 
organisationen, fånga intresset och genomföra handlingsplanen. Där det har 
krävts samarbete har det varierat mellan förvaltning till förvaltning hur 
genomförandet av handlingsplanen har gått till. 

I Oxelösund är samordnaruppdraget för finskt förvaltningsområde placerad i 
Kommunstyrelseförvaltningen. Det finns ingen formell styrgrupp eller 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Oxelösunds arbete med mål 
och riktlinjer

9

Mål och riktlinjer: Oxelösunds kommun
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Östhammars kommuns har mål och riktlinjer som antogs i kommunstyrelsen i 
januari 2019. Dessa gäller för finskt förvaltningsområde och är antagna som 
separata dokument. Processen för framtagandet är ej dokumenterad.

Mål och riktlinjerna är riktade mot kultur och fritid, samtidigt som andra 
förvaltningar inte är så medvetna om innehållet. Det finns därför en tanke om 
att  t ex äldreomsorg och förskola ska få anta egna riktlinjer så det blir tydligare 
koppling till de verksamheterna. 

Samordnaren för finskt förvaltningsområde är placerad inom sektor samhälle 
och verksamheten attraktivitet. Verksamheten attraktivitet motsvarar kultur-och 
fritid. De har ingen styrgrupp som är förvaltningsövergripande. Det är enbart 
samordnaren som arbetar med finskt förvaltningsområde och har kontakt med 
chefer för olika förvaltningar när de har samråd, planerar etc.

Östhammars kommun
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I Karlskoga antog kommunfullmäktige mål och riktlinjer under 2020, vilka 
kallas för “Minoritetspolitiskt arbete i Karlskoga kommun”. Dokumentet togs 
fram av sverigefinska rådet, förvaltningsgemensamma tjänstemannagruppen 
och genom allmänna möten. 

Varje förvaltning ska skriva egna handlingsplaner för hur de ska nå målen. 
Några förvaltningar har skrivit sina egna handlingsplaner och några låter det 
ingå i förvaltningens verksamhetsplan. En del nämnder har antagit sina egna 
mål.

Samordnaren är placerad i Kommunstyrelsens ledningskontor 
(kansliavdelningen). Kommunen har ett sverigefinskt råd där det sitter politiker 
från alla nämnder samt sverigefinska representanter. Därutöver har de en 
förvaltningsövergripande grupp med tjänstemän från alla förvaltningar.

Karlskoga kommun
Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning
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Smedjebacken har mål och riktlinjer i en handlingsplan som togs fram 2015. 
Dessa är antagna i kommunstyrelsen. 

Innehållet i handlingsplanen baseras bland annat på resultat från en workshop 
som hölls vid det första öppna samrådet. Därtill har handlingsplanen arbetats 
fram genom att samordnaren genom kollegial dialog med andra kommuner 
som blivit förvaltningsområden har tagit del av vad dem skapat. Ett reviderat 
dokument efter 2015 finns inte, och det beskrivs att kommunen behöver ta ett 
omtag kring denna del. Två nämnder är mer involverade i arbetet med 
minoriteter; dessa är omsorgsnämnden och kulturnämnden. 

Samordnaren är också kulturchef/avdelningschef i kommunen, och är därmed 
placerad på Kultur- och biblioteksavdelningen inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisatoriskt är det Kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens kansli med kommunchefen som ansvarar för finskt 
förvaltningsområde.

Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun har arbetat med handlingsplaner i flera år genom 
systematiskt arbete. De har nu en handlingsplan som är antagen i 
kommunstyrelsen. 

Riktlinjerna togs fram i samarbete med finska samrådsgruppen. 
Handlingsplanen är ett fristående dokument där nämnder som det berör har 
fått godkänna och anta den. Samarbete med barn- och utbildning, kultur o 
fritid, samt socialförvaltningen. Inom kommunen finns en vilja att jobba med 
dessa frågor och medvetenheten upplevs som hög.

Samordnarrollen är placerad under kommunstyrelseförvaltningen. Det finns tre 
styrgrupper – språk och kultur, äldre och seniorer samt förskola och skola. 

Hallstahammars kommun
Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning
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I Älvkarleby har mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antagits av 
kommunstyrelsen. Samordnaren, en utredare och en representant från 
kommunens medborgarservice tog fram mål och riktlinjer, med utgångspunkt i 
förvaltningarnas egna handlingsplaner som fanns sedan tidigare. 

Samordnaren beskrivs vara en hjälpande hand för att följa riktlinjerna, 
Samordnaren beskriver även att de jobbar nära förvaltningar och 
verksamheter. Samordnaren påminner, gör omvärldsbevakning, och kommer 
med nya idéer. 

Samordnarrollen är placerad på medborgarservice. Det finns ingen styrgrupp 
för finskt förvaltningsområde.

Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun har inte haft mål och riktlinjer tidigare för det minoritetspolitiska 
arbetet. Samordnaren har under 2021 tagit ett förslag och delgett 
sverigefinska referensgruppen om innehållet, vilket nu är ute på remiss till 
verksamheter, och förväntas anta politiskt i slutet av 2021.

Det är oklart om det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som ska 
anta dessa. Det verkar bli fristående dokument, men samordnaren jobbar för 
att integrera det i andra styrdokument. 

Samordnaren är placerad på Kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns i 
dagsläget ingen styrgrupp eller projektgrupp för finskt förvaltningsområde. 
Diskussioner kring att sätta ihop en grupp har påbörjats, och beskrivs tillsättas 
inom en snar framtid.

Tierps kommun
Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning
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Analys och slutsatser
Vår omvärldsbevakning visar att arbetet med att 
ta fram mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet varierar mellan de jämförda kommunerna. 
I vissa kommuner har dessa dokument tagits fram 
genom involvering av föreningar, allmänheten och 
råd. I andra kommuner har främst samordnaren 
arbetat med framtagandet. 

Dokumenten är i de flesta kommuner antagna av 
kommunstyrelsen, och i enstaka fall av 
kommunfullmäktige. Oxelösund har i jämförelse 
antagit sin handlingsplan på koncernledningsnivå. 
Utifrån jämförelsen avviker Oxelösund på detta 
område och det finns flera indikationer som 
påvisar att genomförandet av det 
minoritetspolitiska arbetet kan förbättras om 
riktlinjer och handlingsplaner antas på rätt politisk 
beslutsnivå.

Flera kommuner har svårigheter i att nå ut till hela 
organisationen och informera internt om vilka 
skyldigheter olika förvaltningar och nämnder har. 
Överlag framkommer det att medvetenheten om 
mål, riktlinjer och handlingsplaner för nationella 
minoriteter behöver öka. Ett par kommuner 
uttrycker att det är enklare att arbeta nära 
kulturnämnden och omsorgsnämnden än 
exempelvis barn- och utbildningsnämnden. Detta 
reflekteras genomgående i intervjuerna där 
deltagande kommuner uttrycker att barn och unga 
är den svåraste gruppen att nå, samtidigt som 
dem är den viktigaste för att bevara det finska 
språket. 

Dessa utmaningar återspeglas även inom 
Oxelösunds kommun som haft svårigheter att 
genomföra aktiviteter i sin handlingsplan som 
berör barn och unga. 

I relation till dessa utmaningar verkar det delvis 
som att de kommuner där mål, riktlinjer och 
handlingsplaner är integrerade i berörda 
nämnders styrdokument haft bättre gehör och 
genomslag i organisationen när det kommer till 
att arbeta mot de mål som är uppsatta. En 
ändamålsenlig politisk styrning framstår som en 
viktig faktor för att säkerställa att det 
minoritetspolitiska arbetet sker systematiskt 
inom berörda nämnder och verksamheter.

I ett första steg bör fullmäktige ta fram 
övergripande riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Oxelösunds kommun. Att integrera 
mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i respektive nämnds styrdokument 
kan därtill vara en väg för att synliggöra det 
delade ansvaret och säkerställa att information 
kommer ut i hela organisationen. 

I de jämförda kommunerna är samordnaren 
antingen placerad i 
kommunstyrelseförvaltningen, 
kommunledningskontoret, medborgarservice, 
samhällsbyggnad eller förvaltning motsvarande 
kultur- och fritid. Få av kommunerna 
uppger att de har en organiserad 
styrgrupp för finskt förvaltningsområde.

Omvärldsanalysen visar att Oxelösund 
har liknande svårigheter som flera av de 
jämförda kommunerna med att genomföra 
aktiviteter i sin handlingsplan. Däremot 
har andra kommuner antagit sina 
dokument på politisk beslutsnivå, vilket 
inte gjorts i Oxelösund. Vi bedömer att en 
tydlig politisk styrning är nödvändig för att 
skapa medvetenhet och tydlighet kring 
lagen i kommunens alla verksamheter.

Mål och riktlinjer: Analys och slutsatser



Mål & riktlinjer

Information, service 
och samråd
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Vad säger lagen om information, service och samråd?
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Information, service och samråd: Lagstiftning

Främja inflytande genom samråd

Förvaltningsmyndigheterna ska föra en 
strukturerad dialog med de nationella 
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndigheternas 
beslutsfattande. 

Det bör vara klarlagt vilket beslutsorgan som 
ska hantera frågan. Det bör även finnas rutiner 
för hur deltagarna i samrådet får information 
om den process som följer på samrådet och 
hur fattade beslut följs upp. Hur samrådet ska 
organiseras får bedömas utifrån de lokala och 
regionala förutsättningarna, samt utifrån det 
verksamhetsområde som samrådet gäller.

Lagen framhåller även att särskilt främja barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd 
i frågor som berör dem och anpassa formerna 
för detta till deras förutsättningar.

Rätt att använda finska vid 
kontakter med kommunen

Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga 
och skriftliga kontakter med kommunala 
förvaltningsmyndigheter inom 
förvaltningsområdena. 

Det krävs dock att den enskilde är part eller 
ställföreträdare för part i ärendet. 

Rätten till skriftlig översättning i kontakter med 
förvaltningsmyndigheter inbegriper även beslut 
som myndigheter fattar under ett ärendes 
handläggning. Detta avser i första hand själva 
beslutet och beslutsmotivering. 

Lagen ställer krav på att kommunen informerar 
nationella minoriteter om deras rättigheter. 

Det är upp till kommunen hur de väljer att 
informera de nationella minoriteterna, men av 
förarbetena till lagen framgår att syftet med 
informationen är att individer som tillhör de 
nationella minoriteterna ska kunna ta tillvara 
sina rättigheter.  

Rätten till information
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Information
Oxelösunds kommun har information om de 
nationella minoriteternas rättigheter på finska och 
svenska på sin hemsida, och förmedlar information 
via en gratistidning samt via en facebook-sida 
“Finskt förvaltningsområde i Oxelösund”. De 
använder informationsmaterial som Länsstyrelsen i 
Stockholm har tagit fram. Nationella minoriteters 
nationaldagar uppmärksammas på kommunens 
facebook-sida. 

I samarbete med länet har kommunen skapat en 
film som kommer att lanseras i början av 2022 för 
att uppmärksamma personal och allmänheten om 
nationella minoriteternas rättigheter. 

Kommunen använder bibliotekets avdelning för 
finska böcker och andra böcker på 
minoritetsspråk. Kommunen har även delat ut 
tryckta vykort på finska till allmänheten. 

Samordnaren har försökt arbeta med att sprida 
kunskap internt i organisationen genom 
anordnande av utbildningar, information för 
nyanställda, och utdelning av information, för att 
medvetandegöra kommunens skyldigheter enligt 
minoritetslagen och få igång samarbeten. 

Oxelösund ingår sedan 2015 i Nätverket för 
nationella minoriteter i Sörmland som består av 
kommuner, regionen och länsstyrelsen. Nätverket 
har sedan 2019 ordnat en årlig länskonferens för 
personal för att sprida kunskap om nationella 
minoriteters rättigheter och främja 
erfarenhetsutbyte. 

Service
Kontakt på finska ges en dag i veckan via 
Kommuncenter. Kommunen har en samordnare 
med tjänstgöringsgrad på 70 %. 

Information om möjligheten att kontakta 
kommunen på finska finns på kommunens 
hemsida. Flyer med information om finska på finns 
framtagen och delas i ut i olika sammanhang. 

Kommunen har avtal med översättare för att 
översätta längre texter, beslut och underlag till 
finska. Samordnaren översätter kortare texter. 
Efterfrågan på översättning har inte varit så stor 
hittills. 

Information, service och samråd: Oxelösunds kommun

Oxelösunds arbete med information, service och samråd
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Samråd
Kommunen håller samråd fyra gånger per år med olika 
teman. Deltar gör samordnare, chef för finsk förvaltning, 
sverigefinnar (och ibland andra nationella minoriteter), 
samt berörd förvaltningschef och nämndordförande.

Annonsering sker genom annonsering i sociala medier, 
information på bibliotekets anslagstavla samt genom 
utskick till olika föreningar.

Ett arbete med systematiska samråd med barn och 
unga påbörjades under våren 2021 i samarbete med 
modersmålsläraren. Planen är att fortsätta med 
anpassade samråd för barn och ungdomar. 



PwC
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse

Information
För att informera om rättigheter, samråd samt kulturevenemang används lokala 
tidningar, kommunens facebooksidor, kommunens webbsida samt brevutskick. I 
biblioteket finns en avdelning för finska böcker. 

Internt hålls inga utbildningar nu, men det finns planerat för äldreomsorgens 
verksamhetschefer under 2022. Samordnaren har haft dialog med KS och 
individuella möten med berörda verksamheter för att informera.

Service
En koordinator för finsk förvaltning är anställd på 50%, vilket är den primära 
finska kontaktvägen som finns tillgänglig både muntligt och skriftligt. Tidigare 
fanns knappval för finska i växeln, men det har tagit borts pga resursbrist.
Koordinatorn översätter annonser och andra kortare texter vid behov. 
Översättning efterfrågas i dagsläget inte från allmänheten.  

Samråd
Tematiska samråd hålls 6-8 gånger per år. Där återfinns bland annat 
representanter från finska föreningar. Nämndordförande och förvaltningschef 
deltar från kommunens sida, t ex från äldreomsorgen när samrådet har temat 
äldreomsorg. 

Kommunen försöker få in yngre personer och involvera föräldrar, men detta är en 
utmaning. Annonsering sker i lokaltidning och sociala medier, samt genom 
befintliga medlemmar. Ett sätt att nå ut till vårdnadshavare är att skicka frågor 
och kommunicera via en enkät i kommunens app. För att nå yngre finns en tanke 
om att lyfta nationella minoriteter i elevråd, men det görs inte idag. 

Östhammars kommun
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Information
Kommunen använder sig av lokalpress, sverigefinska nationella tidningarna,  
tvåspråkig webbsida och facebooksida, instagram och broschyrer för att 
kommunicera om nationella minoriteters rättigheter. Biblioteket har en avdelning 
för finska böcker.

Internt finns en förvaltningsövergripande grupp med tjänstemän från alla 
förvaltningar, som går igenom aktiviteter som utförts och vilka som ska ske. 
Minoritetsstrategen har hållit föredrag för alla nämnder. De håller interna kurser 
och har deltagit i länsomfattande seminarier hållna av länsstyrelsen Stockholm 
och Örebro läns nätverksgrupp.

Service
Inom kommunen finns en minoritetsstrateg anställd på 100 %, varav cirka 80 % 
av tjänsten finansieras av statsbidraget. I kommunens servicecenter finns tre 
personer som är finskspråkiga. Dessa är tillgängliga på kontorstider. Inom flera 
förvaltningar finns finskspråkiga kontaktpersoner. Minoritetsstrategen översätter 
texter som kommunen producerat. För beslutsunderlag anlitas översättare. 
Matsedlar och informationsbrev till gruppen 80 + översätts alltid. 

Samråd
I sverigefinska rådet ingår representanter från alla nämnder samt KS. I rådet 
sitter även sverigefinnar. Råd ska hållas 4 gånger per år. Sekreterare på kansliet 
annonserar och anslår för rådets möten. Kommunen betalar arvode till de som 
sitter i rådet. Protokoll går ut till KF och alla nämnder. Det beskrivs ha blivit stor 
skillnad i status när sverigefinska rådet behandlas som övriga råd. Inför varje 
möte hålls ett allmänt möte där alla är välkomna. Det sverigefinska rådet går 
igenom det som tagits upp i det allmänna mötet. 

Karlskoga kommun
Information, service och samråd: Omvärldsbevakning
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Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun

Information
Kommunen annonserar för aktiviteter i ett annonsblad, samt via sociala medier. 
De har en hemsida som de arbetar med att utveckla. Texter med fokus på skola 
och förskola, vård och omsorg samt kultur är skickade till översättare för att 
uppdatera hemsidan. Kommunen har en finsk avdelning på biblioteket. Finskt 
förvaltningsområde har en lokal som bas, dit alla är välkomna. Lokalen 
finansieras av statsbidraget.

Internt har de försökt informera personal i skolor, men det är låg efterfrågan och 
svårt att nå ut. Representanter för finsk förvaltning deltar i ett regionalt nätverk 
som hållit en utbildningsvecka där kommunens chefer bjöds in. Samordnaren har 
informerat på chefsfrukostar där även kommunala bolag närvarar. 

Service
En samordnare är anställd på 40 %. Kommunen har en finsk stödperson anställd 
på 50 % som arrangerar aktiviteter för äldre, åker ut och håller vänträffar, är 
anhörigstödjare, samt besöker finsktalande på kommunens särskilda boenden. I 
växeln sitter en finsktalande kommunvägledare, anställd på 10 %. Lönerna för 
dessa tre finansieras av statsbidraget. Samordnare skriver finska texter till 
annonsblad och flyers. Tolkförmedlare översätter större texter, beslut, underlag.

Samråd
Samrådsmöten hålls fyra gånger per år. I samrådet deltar representanter för 
finska föreningen, finska pro, finsk församlingskrets i svenska kyrkan, 
representanter från kommunen, kommunalrådet, och ordförande för 
omsorgsnämnden. Kallelse går till samrådets medlemmar via e-post och ”vanlig” 
post. Annonsblad används ibland för att söka nya medlemmar till 
samrådsgruppen.Öppna samråd hålls vid öppet hus en gång per år. 

Information
Kommunen informerar om rättigheter genom annonsering i lokal gratistidning, 
webben, sociala medier, och via biblioteket. Fyra gånger/år skrivs nyhetsbrev på 
finska som delas via föreningar, kyrka, säbo, hemtjänst, bibliotek, pch webben. 
Kommunen har en film som gjordes 2017.

Kommunen har en seniorkasse med information till 65 +, som innehåller 
information om lagen och allt som kommunen kan erbjuda för seniorer. 

Internt pågår insatser löpande, och alla nyanställda får information om vad det 
innebär att kommunen ingår i finskt förvaltningsområde. Politiker och högre 
tjänstemännen har genomgått utbildning om mänskliga rättigheter och nationella 
minoriteter. 

Service
En samordnare är anställd på 50%. Det finns finsktalande personal i kundcenter 
och många som pratar finska inom organisationen. Samordnaren översätter 
enklare texter, en del saker översätts alltid såsom taxor och avgifter inom 
äldreomsorgen. 

Samråd
Samrådsmöten hålls minst 4 gånger per år. Annonsering sker inte normalt, men 
gjordes en gång under hösten 2021 i lokaltidning och sociala medier. Syftet var 
att bredda samrådsgruppen med fler än pensionärsföreningar. I samråden pratar 
de om hur de kan utveckla verksamheten på finska samt utvärderar olika 
insatser. Deltar gör finsk samordnare, en politiker, svenska kyrkan, finska 
föreningen, finska PRO samt invånare (2 st).

Information, service och samråd: Omvärldsbevakning
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Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun

Information
Kommunen använder sig av hemsida, bibliotek, facebook och lokaltidning för 
att annonsera och informera om nationella minoriteters rättigheter. 

Internt informerar samordnaren i förvaltningar och bidrar till att utveckla mål 
och handlingsplaner. Kommunen har en större obligatorisk informationsträff 
var tredje år där alla chefer i kommunen bjuds in. Vid denna träff bjuder 
kommunen in Stockholms länsstyrelse som kommer och föreläser om lagen. 
Samordnare och administratör har även haft informationsmöten för politiken 
om lagar och rättigheter, handlingsplaner och aktiviteter.

Service
Kommunen har en samordnare anställd på 50 %, och en finsktalande 
administratör inom medborgarservice som arbetar 10 % och svarar på frågor. 
Texter och underlag översätts av samordnare och administratör vid behov. 
Större arbeten såsom hemsida och blanketter lämnas till översättare.

Samråd
Temabaserade referensgruppsmöten hålls 6-7 gånger per år, och vid behov. 
Där deltar representanter från kyrka, pensionärer, och finska föreningen som 
företräder olika grupper.  Det uttrycks vara svårt att få in föräldrar i denna 
grupp. Därutöver hålls två öppna möten per år.

Kommunen har även en finsktalande på biblioteket som håller i läsecirkel och 
har dialog med finsk befolkning.

Information
För att kommunicera och informera invånarna i Tierp används kommunens 
webbsida, broschyrer samt lokalpress.

Vårdnadshavare informeras om rättigheter till förskola via skolans lärportal och 
digitalt ansökningsformulär. Kommunen gör en årlig kartläggning inom 
förskoleverksamheten där de efterfrågar behov via lärportalen. I skola ansöker 
man och informeras på samma sätt via lärportal och ansökningsformulär. 
Information om äldreomsorg har inte prioriterats och det står inget på svenska 
hemsidan idag, men detta ska åtgärdas.

Internt har kommunen ett e-utbildningspaket. Information går ut via intranätet, 
till chefer och under APTs. Samordnaren har besökt vissa verksamheter. 

Service
Kommunen har en samordnare anställd på 75 % inom finsk förvaltning. Det 
finns ett fåtal finskspråkiga medarbetare i samma hus som Medborgarservice, 
dessa är ej knutna till medborgarservice utan kan tillfrågas om behov uppstår. 
Det finns kontaktpersoner inom äldreomsorg och skola. Viktig information som 
broschyrer, webbtexter och underlag översätts primärt av översättningsfirma. 

Samråd
Det har varit bristande engagemang för samråd från ledning, politik och 
sverigefinnar. Nu har samordnaren initierat tematiska samråd där det första 
samrådet hölls i oktober 2021. Framöver är målet att hålla ett samråd per år 
per verksamhetsområde (omsorg, skola, kultur- och fritid). Kommunen bjuder 
in till samråd via lokaltidning, sverigefinsk tidning, och kommunens webbsida. 

Information, service och samråd: Omvärldsbevakning
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Översättning av samordnare

Bibliotek

Brevutskick, broschyr, eller finska vykort

Avtal med översättare

Finska kontaktvägar

Information, service & samråd

Samråd

Nyhetsbrev

Informationsfilm

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

Lokaltidning eller gratistidning

Östhammar

Hemsida

Samordnare 
100 %, 

servicecenter

Samordnare 
40%, växel 10%, 
stödperson 50%

Samordnare 
50%, 

kundcenter

Samordnare 50%, 
administratör 10%

Samordnare 
75 %, 

medborgarservice

Samordnare 70% 
Kommuncenter 
1 gång/vecka

Samordnare 
50 %

Avtal finns
Längre texter, 

beslut, 
underlag

Efterfrågan 
saknas

Längre texter, 
beslut, 

underlag
Avtal finns 

Längre texter, 
beslut, 

underlag

Efterfrågan 
saknas

Texter som 
kommunen 
producerat

Annonser och 
kortare texter Enklare texter Enklare texter Enklare texter Kortare texterAnnonser och 

kortare texter

- - 4 ggr/år - - --

4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år 6-7 ggr/år
En gång/år per 
verksamhets-

område*
6-8 ggr/år 4 ggr/år

Information, service och samråd: Sammanställning

- - --

Sociala medier (facebook, instagram) -

- -

* Ett samråd per år per verksamhetsområde för omsorg, skola, och kultur-och fritid
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Analys och slutsatser
Information
För att nå ut till nationella minoriteter använder 
sig kommunerna av liknande kanaler. Att 
använda hemsida och sociala medier beskrivs 
som ett effektivt och enkelt sätt att nå ut, 
särskilt till vårdnadshavare och den yngre 
generationen. Därtill använder samtliga 
kommuner biblioteket för att informera, samt 
annonserar genom lokaltidning eller 
gratistidning. Det är även vanligt att använda  
broschyrer. 

Utöver dessa kanaler har Oxelösund nyligen 
samarbetat med länet och tagit fram en 
informationsfilm. En av de jämförda 
kommunerna, Hallstahammar, har under 2017 
gjort ett liknande arbete och den filmen 
används delvis idag. Totalt sett visar 
jämförelsen att Oxelösund använder sig av 
ungefär lika många kanaler som de jämförda 
kommunerna.

För att informera internt är det vanligt att 
anordna årliga utbildningar, informera 
nyanställda, samt bjuda in länsstyrelsen som 
föreläser om nationella minoriteters rättigheter. 
Några kommuner uttrycker vissa svårigheter 
kring att informera och utbilda den interna 
organisationen och öka medvetenheten för 
arbetet med nationella minoriteters rättigheter. 
Detta beror på att efterfrågan och 
uppslutningen till anordnade utbildningar varit 
låg.  

Vi noterar att de flesta kommuner informerar 
om vad det innebär att vara en finsk 
förvaltningskommun och utbildar på 
ledningsnivå och chefsnivå, men på 
verksamhetsnivå är det svårare att nå 
exempelvis personal inom skolor. 

Liknande utmaningar uttrycks i Oxelösunds 
kommun som haft svårigheter att sprida 
kunskap internt och genomföra aktiviteter i sin 
handlingsplan. 

Vi ser att den interna informationen och 
utbildningen behöver anpassas till de lokala 
förutsättningarna i respektive kommun, och 
riktas mot alla de nämnder och verksamheter 
som berörs och behöver involveras i arbetet 
med nationella minoriteter. En central 
förutsättning är att dessa verksamheter berörs 
av den framtagna handlingsplanen och är 
medvetna om sina ansvar. 

Flera kommuner uttrycker att länsstyrelsen kan 
vara behjälplig med att föreläsa och informera 
om lagen. Därtill deltar ett par kommuner i 
regionala nätverk för att samverka kring 
utbildningar och olika aktiviteter, vilket även 
Oxelösund gör genom att ingå i Nätverket för 
nationella minoriteter i Sörmland. Vi ser att 
detta är goda exempel på samverkan kring 
utbildning och information.

Information, service och samråd: Analys och slutsatser
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Analys och slutsatser
Service
Inom området service har vi tittat på 
kontaktvägar och hur kommunerna arbetar 
med översättning av diverse material. Här visar 
jämförelsen att det erbjuds liknande 
kontaktvägar inom kommunerna. 
Tjänstgöringsgraden skiljer sig något åt och 
varierar från 50 % till 100 %. Vi noterar att 
Oxelösund ur ett tidsmässigt perspektiv 
erbjuder genomsnittlig tillgänglighet till finska 
kontaktvägar. 

När det gäller översättning anlitar samtliga 
kommuner översättare vid behov. Vi ser inga 
direkta skillnader mellan hur kommunerna 
arbetar med översättning. Däremot varierar 
efterfrågan något, men överlag är efterfrågan 
på texter översatta till finska låg inom 
kommunerna.

Samråd
Att anordna tematiska samråd är 
återkommande bland de jämförda 
kommunerna. Samråd hålls 4 gånger per år i 
hälften av kommunerna, och upp till 6-8 gånger 
bland övriga. Därtill håller hälften av 
kommunerna öppna samråd under året. I 
Oxelösund hålls fyra samråd per år, vilket är en 
något lägre nivå jämfört med genomsnittet.
I samråden sitter ofta representanter från 
samhället, finska föreningar och kyrkan. Därtill 
deltar samordnare och representanter från 
kommunen. 

I Karlskoga kommun ser upplägget med 
samråd annorlunda ut. De har ett sverigefinskt 
råd som beskrivs som likvärdigt med övriga råd 
inom kommunen, vilket bland annat innebär att 
rådet är hela kommunens referensorgan, men 
knutet till kommunstyrelsens ledningskontor. 
Representanter arvoderas och protokoll går ut 
till KF och alla nämnder. Det uttrycks att detta 
bidragit till högre status för rådet och de frågor 
som lyfts där. Innan respektive råd hålls ett 
allmänt möte, och de synpunkter som kommer 
fram lyfts upp i det sverigefinska rådet.

En gemensam utmaning kopplat till samråd är 
att nå föräldrar och yngre personer och 
motivera dessa till att delta och påverka. Här 
uttrycker flera kommuner idéer om att lyfta 
nationella minoriteter i elevråd för att förbättra 
dialogen med ungdomar. Därtill upplever ett par 
kommuner att vårdnadshavare är enklare att nå 
via digitala kanaler än fysiska träffar. 

Att rikta insatser mot denna grupp är särskilt 
viktigt även i Oxelösunds kommun, där ett 
arbete med systematiska samråd för barn och 
unga påbörjats under 2021. Detta kan vara en 
bra form för att nå yngre. Utifrån det som 
framkommit i omvärldsbevakningen ser vi att 
det är av vikt att Oxelösund aktivt arbetar med 
att förbättra deltagandet i detta samråd för att 
det ska uppnå sitt syfte.

I förhållande till de kommuner som ingått i 
omvärldsanalysen har Oxelösund en 
jämförbar ambitionsnivå kopplat till 
informationskanaler, interna utbildningar, 
finska kontaktvägar och samråd.

Information, service och samråd: Analys och slutsatser
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Enligt skollagen ska en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde 
enligt minoritetslagen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i 
förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, 
meänkieli respektive samiska. 

Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de 
önskar plats i sådan förskola. Av förarbetena till minoritetslagen framgår att det 
innebär att förskola på minoritetsspråket ska erbjudas i en omfattning som utgör 
en väsentlig del av utbildningen i förskolan, i vart fall för de barn vars anhöriga 
begär det och vars antal bedöms vara tillräckligt. 

Vad som är en ”väsentlig del” utvecklas inte närmare i språkstadgan. Eftersom 
det övergripande syftet med stadgan är att skydda och främja minoritetsspråken, 
särskilt sådana som riskerar att dö ut, måste utgångspunkten vara att 
omfattningen av utbildningen på minoritetsspråket bör vara sådan att den bidrar 
till att minoritetsspråken bevaras, utvecklas och förs vidare till nya generationer. 

Enligt 4 § andra stycket minoritetslagen ska det allmänna, i sin skyldighet att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, särskilt 
främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket. Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna kommer 
i dag inte till tals i tillräckligt stor utsträckning i frågor som berör dem. 
Myndigheterna behöver därför utforska nya vägar för att ge barn och unga som 
tillhör de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Vad säger lagen om skola och 
förskola?
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Skola och förskola: Lagstiftning
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Oxelösunds kommun erbjuder i dagsläget en ambulerande språkpedagog som 
kommer till två av kommunens förskolor någon gång i veckan. Språkpedagogen 
är anställd av kommunstyrelseförvaltningen och samordnaren är 
kontaktpersonen för uppdraget. 

Det finns inte någon förskola eller avdelning med finsk profil. 

Det är olika hur mycket varje förskola jobbar med minoritetslagen. Beslutet om 
att inrätta en förskola som till väsentlig del erbjuder minoritetsspråk ligger på 
förvaltningschefen. Information om modersmålsstöd på förskolan finns på 
kommunens hemsida men utöver det finns det inte någon rutin för att informera 
vårdnadshavare.

Kommunen har en anställd lärare i modersmålsundervisning inom skola, där 
cirka 12-15 elever deltar i modersmålsundervisningen i finska i tre 
undervisningsgrupper. Varje elev får ca 45 minuter undervisning per vecka.

Som tidigare nämnts har Oxelösunds kommun påbörjat ett arbete med 
systematiska samråd med barn och unga våren 2021 i samarbete med 
modersmålsläraren. Planen är att fortsätta med anpassade samråd för barn och 
ungdomar. 

Kommunen har delat ut språkmaterial på finska för förskolebarn och 
rättighetskassar för elever som läser finska som modersmål.

 

Arbetet inom skola och förskola i Oxelösunds kommun
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Skola och förskola: Oxelösunds kommun

Det finns möjlighet för alla vårdnadshavare att få information om rätten till 
modersmålsstöd i förskola samt modersmålsundervisning i skolan i samband 
med val till förskola och skola. I handlingsplanen finns en punkt om att samtliga 
vårdnadshavare ska få information om möjligheten till modersmålsundervisning, 
men det beskrivs inte ha genomförts fullt ut. 
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Barn, unga och barnfamiljer är överlag svåra att engagera. Kommunen har 
börjat prioritera detta under 2021, men anser att det krävs mer insatser. Det 
finns ambitioner om att informera på ungdomsgårdar. Kommunen har försökt 
kartlägga intresset för finska språket och kulturen genom en enkät i en app 
(riktat till 13-25 år), men inga svar har inkommit. Kommunen erbjuder också en 
rättighetskasse med information om samråd och rättigheter riktat till tonåringar 
och uppåt, vilket ges ut av biblioteket. 

Inom förskola saknas finskspråkig avdelning, och kommunen har inga 
ambulerande språkpedagoger i finska. Det finns en föreskolepedagog som är 
finkstalande som skulle kunna arbeta med finsktalande barn om efterfrågan 
finns. Föräldrar har idag inte efterfrågat finska i förskolan, där en anledning 
kan vara okunskap hos föräldrarna. Kommunen har inte informerat så mycket 
om rättigheten och varför den finns, men har ambitioner om att jobba mer med 
detta framöver. 

Inom skolan har kommunen en lärare som undervisar i finska som modersmål 
till cirka 10 barn. Kommunen erbjuder språkstipendium till en elev per år för att 
motivera eleverna att läsa finska. Stipendiet finansieras av statsbidraget och 
består av presentkort, godis och bok.

Nytt för i år är att finsk undervisning erbjuds inom förskoleklass, samt att 
undervisningen ökat från en till två timmar i veckan. Undervisningen går under 
utbildningsförvaltningens budget. Det är rektorernas ansvar att informera om 
rätten till finsk undervisning och språkval, vilket görs varje år ute på skolorna 
och på Unikum, kommunens lärplattform. 

 

Östhammars kommun
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Arbetet med att nå barn och unga beskrivs som svårt, och behöver bli bättre. 
De har ungdomsfullmäktige där samarbete nu pågår för att nå ut bättre till 
ungdomar. Kommunen jobbar för att hitta vägar för att nå barn och unga och 
vad som intresserar dem. 

Kommunen har finskspråkiga förskolepedagoger. Nu har beslut om att införa 
en tvåspråkig avdelning tagits, och kommunen har anställt tvåspråkig personal 
som ska placeras där. Reklam för den nya avdelningen görs nu och kommer 
uppmärksammas mer till våren. Information om finskspråkig förskola sker via 
kommunens webbsida och broschyr.

Inom skola satsar kommunen på modersmålslärare för att nå ut med språket, 
och idag undervisas cirka 10 barn och unga i finska. Modersmålsundervisning 
erbjuds 1 gång i veckan, men sker dock utanför skoltid. 

Karlskoga kommun
Skola och förskola: Omvärldsbevakning
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Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun
Skola och förskola: Omvärldsbevakning

Idag arbetar kommunen inte speciellt aktivt med att samarbeten och främjande 
av barn och ungas utveckling, men det finns ambitioner om att samverka mer 
kring detta. 

Kommunen erbjuder inte förskola med finsk profil, efterfrågan saknas. I 
dagsläget informeras inte vårdnadshavare specifikt om nationella minoriteters 
rättigheter, men de jobbar på att detta ska börja göras. 

Det finns beredskap för modersmålsundervisning, men ingen efterfrågan idag.

För att nå barn och unga och främja deras utveckling och användning av 
finska tillhandahåller kommunen finsk litteratur, media, barnböcker och spel. 
De har en språkhörna på biblioteket, köper ibland in tvåspråkig teater och 
samverkar med biblioteket.  

Utdelning av språkpaket med inspiration och råd på finska (eller samiska) till 
nyblivna föräldrar eller småbarnsfamiljer som har anknytning till finska (eller 
samiska) sker via biblioteket.  

Gruppen med barn och unga beskrivs som svåra att nå inom kommunen. För 
att nå ut har en idé varit att utveckla samarbete med elevråden. Nu pratar de 
om att börja arbeta med fokusgrupper, men det är bara på planeringsstadiet. 

Kommunen erbjuder förskola på finska till väsentlig del genom två avdelningar 
på en förskola. Alla som söker förskola i kommunen behöver göra ett aktivt val 
i e-tjänsten Ansökan om förskola. Man behöver fylla i om man önskar förskola 
på finska eller inte för att komma vidare i ansökningsprocessen. De har skickat 
ut information till alla vårdnadshavare i förskola och grundskola genom 
webben, sociala medier, annonser, vid möten osv. Intresset är dock lågt.

Kommunen erbjuder finska som modersmålsundervisning, men saknar lärare 
och har därför skrivit avtal med en fjärrskola. Det har dock inte kommit igång, 
då det verkar vara långa processer. Undervisning genom fjärrskola får dock 
inte erbjudas till barn i förskoleklass. Ambitionen är att kommunen ska erbjuda 
en modersmålslärare, och de håller på att rekrytera en modersmålslärare.

Kommunen erbjuder barnböcker på finska och har i år satsat på att även köpa 
in böcker med enklare finska. De har ipads med appar som kan fås på finska.

En rättighetskasse har delats ut via biblioteket, och ett bok- och språkpaket till 
alla förskolor samt till alla skolbiblioteken.

Bokpaket med information om rätt till modersmålsundervisning och förskola 
har har delats ut till barnfamiljer. 
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Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun
Skola och förskola: Omvärldsbevakning

För att nå barn och unga fokuserar finsk förvaltning i Älvkarleby mycket på 
språkrevitalisering. 

Kommunen har ingen avdelning med finsk profil inom förskola. Det finns en 
finskspråkig pedagog på en förskola, men denna har inget speciellt ansvar. 
Inom förskola informerar de digitalt, genom webbenkät till barnens 
vårdnadshavare där de får fylla i önskemål. Digital kommunikation med 
föräldrar har tillkommit efter föräldrarnas önskemål.

Kommunen har en modersmålslärare som arbetar inom skola, och det pågår 
en process för att denna modersmålslärare ska börja undervisa som språkstöd 
inom förskola. Undervisning ges 1 gång i veckan, 1-2 timmar. 
Modersmålsläraren kan även hålla samråd och dialog med barnen, de kan 
exempelvis önska aktiviteter vilket förmedlas till samordnaren. 

Kulturupplevelser har getts i form av teater för förskolebarn. Kommunen 
planerar även en föräldrarträff.

Kommunen har utbildat sina svenskspråkiga pedagoger i hur de kan använda 
Ipads i språkrevitaliseringssyfte, där man tillsammans med barnet använder 
appar med finska som språk. 

Kommunen delar ut språkstipendium i form av presentkort på adlibris till de 
som visat särskilt intresse för språket. Därtill delas bokpaket och 
rättighetskasse ut via biblioteket.

Kommunen har inte kommit igång med samråd för barn och unga, men det 
finns mycket idéer och ambitioner för att engagera barn och unga. För att 
informera vårdnadshavare används skolans lärportal och kommunens 
hemsida samt i förekommande fall lokalpress.

Kommunen har ingen förskola eller avdelning med finsk profil. De har en 
vakant tjänst som ambulerande språkstöd inom förskola, där det beskrivs vara 
svårt att rekrytera.

Inom skola har ca 20 elever ansökt om modersmålsundervisning, och där finns 
flera ambulerande språklärare.

Kommunen köper in böcker på finska och försöker annonsera på olika kanaler.
Kultur och fritid arrangerar tvåspråkiga föreställningar som riktas till barn och 
unga. Därtill har kommunen ett språkstipendium, samt erbjuder en 
rättighetskasse med information till ungdomar. I samarbete med BVC delas 
bokpaket ut.
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Språkmaterial på finska för förskole-/skolbarn

Finska appar för Ipad

Rutin för att informera vårdnadshavare

Modersmålsundervisning i skola

Skola & förskola

Rättighetskasse med information till ungdomar

Förskola eller avdelning med finsk profil

Språkstipendium

Bokpaket till barnfamiljer

Språkpedagog (om förskola/avdelning saknas)

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Finskspråkiga 
förskole-

pedagoger
Nej N/A Finskspråkig 

förskolepedagog
Nej, vakant 

tjänst
1 gång/vecka 
på 2 förskolor

- - -

40 min/vecka Beredskap 
finns Fjärrskola 1-2  

timmar/vecka Ja 45 min/vecka

Information 
går ej ut

Information vid 
val till fsk och 

skola

- - - -

- -

- -
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Östhammar

Nej

Finskspråkig 
förskolepedagog

-

2 h/vecka

-

Skola och förskola: Sammanställning
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Analys och slutsatser
I jämförelsen av kommunernas arbete inom 
skola och förskola återfinns de största 
gemensamma utmaningarna. Det är överlag 
svårt att engagera och nå föräldrar, barn och 
unga. Samtliga kommuner har ambitioner och 
idéer för att förbättra användningen av det 
finska språket och föra en dialog genom 
samråd, men uttrycker svårigheter i att 
genomföra dessa. En orsak är bristande 
efterfrågan och engagemang från samhället 
när det kommer till exempelvis finsk förskola 
och modersmålsundervisning.

Av de jämförda kommunerna är det enbart en 
som erbjuder förskola med finskspråkig 
avdelning. Tre kommuner har finskspråkiga 
förskolepedagoger, en saknar finskspråkig 
pedagog, och en kommun har en vakant tjänst 
för språkpedagog. I jämförelse med detta har 
Oxelösund en ambulerande språkpedagog som 
besöker två förskolor en gång i veckan. Utifrån 
denna information anser vi att Oxelösund har 
en jämförbar nivå när det gäller att erbjuda 
förskolepersonal med finsk språkkompetens.

Vi har även inhämtat information kring 
modersmålsundervisning i skola, vilket samtliga 
kommuner erbjuder eller har beredskap för. Det 
finns efterfrågan i 4 av de 6 kommunerna. 
Oxelösund har undervisning 45 min/vecka, 
vilket är något lägre än två av kommunerna 
som erbjuder 1-2 timmar/vecka.

Majoriteten av kommunerna delger information 
om rättigheter och möjligheterna till finsk 
förskola och modersmålsundervisning. Oftast 
finns informationen tillgänglig i samband med 
ansökan. Rutiner för att därefter arbeta med att 
systematiskt informera vårdnadshavare saknas 
i Oxelösund och i flera andra kommuner. Det 
finns även exempel på kommuner som är 
bättre på att informera och kommunicera med 
vårdnadshavare genom hemsida/lärplattform, 
lokalpress, i skolor och genom möten.

Sammanfattningsvis ser vi att det finns 
skillnader i hur aktivt kommunerna arbetar för 
att informera denna målgrupp. En gemensam 
utmaning är dock att hålla en dialog och 
samråd med barn och unga. Ingen kommun 
från omvärldsbevakningen beskriver ett 
systematiskt arbete kring detta, men uttrycker 
att det är ett viktigt område att utveckla. Det 
beskrivs ambitioner om att uppmärksamma 
minoritetsspråk i elevråd inom skolor. En 
kommun beskriver även att det går att hålla 
dialog med barn via modersmålslärare. För 
Oxelösund som nyligen påbörjat ett arbete 
kring samråd med barn och unga är det viktigt 
att utveckla en systematik och fungerande form 
för involvering och dialog med målgruppen. 

Tre kommuner delar ut språkstipendium 
för att motivera eleverna till att läsa finska, 
vilket kan ses som ett gott exempel på hur 
incitament kan ges till denna målgrupp. 

I förhållande till de kommuner som ingått i 
omvärldsanalysen har Oxelösund en 
genomsnittlig ambitionsnivå i sitt arbete 
inom skola och förskola.

Skola och förskola: Analys och slutsatser
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Vård och omsorg
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Kommunen ska beakta äldres 
behov av att upprätthålla sin 
kulturella identitet 

Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg 
som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella 
identitet.

Av förarbetena till lagen framgår att det ofta är 
av stor betydelse för livskvaliteten och 
tryggheten för en äldre person att få vistas i en 
språklig och kulturell miljö som liknar den de är 
vana vid sedan tidigare. Att på ett värdigt sätt 
bemöta äldre inom omsorgen kräver mycket av 
såväl personal som förvaltning. Detta innebär 
att det utöver språkkompetens också finns ett 
behov av kulturkompetens hos personalen och 
berörd förvaltning, och därigenom en respekt 
och lyhördhet för kulturella behov, seder och 
koder. 

Kommunen ska erbjuda den som begär det att 
få hela eller väsentlig del av vård och service 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som 
behärskar finska.

I 5 kap. 6 § regleras socialtjänstens planering av 
äldreomsorgen och där finns en bestämmelse 
som uttryckligen gäller nationella minoriteter. 
Där anges att kommunen ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli eller samiska där detta behövs 
i omvårdnaden om äldre människor.

Av förarbetena framgår att de äldre bör ha 
möjlighet att tala med personal på sitt språk flera 
gånger per vecka. Personalens språkkunskaper 
bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt 
samtal med den äldre. 

Kommunen ska erbjuda vård och 
service av finsktalande personal

Kommunen ska informera den som 
söker bistånd om sina rättigheter

Kommunen ska informera den som söker 
bistånd inom ramen för äldreomsorg om 
möjligheterna till service och omvårdnad.

Av förarbetena till lagen framgår att en viktig 
faktor är vilken information kommunen lämnar 
om den service de kan erbjuda och sättet vilket 
denna information lämnas på. 

Informationen bör utformas på ett sätt som gör 
den tillgänglig för äldre personer och lämnas i 
ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål 
om omsorg på minoritetsspråket kan beaktas 
inför beslut om erbjudande av insatser. 
Samtidigt bör inte informationen lämnas allt för 
tidigt eller slentrianmässigt, eftersom den ska 
ha tydlig koppling i tid till ansökan.

Vad säger lagen om vård och omsorg?
Vård och omsorg: Lagstiftning
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I Oxelösunds kommun fattade vård- och omsorgsnämnden under 2017 ett beslut 
om att införa en finsk profil på två avdelningar inom särskilt boende för äldre och 
på en hemtjänstgrupp. Lanseringen påbörjades direkt efter beslutet men arbetet 
föll efter ett tag på grund av personalbyten och svag förankring i hela 
organisationen.

Idag finns det en finsktalande personal och en finsktalande brukare på en 
avdelning som var tänkt att bli en finsk avdelning. Informationen om att en finsk 
avdelning ska utvecklas uppges inte ha nått berörda parter inom kommunen, 
vilket resulterat i att informationen till individer om möjligheten att placeras på 
denna avdelning varit bristfällig. Det pågår diskussioner om att skapa en intern 
kö till denna avdelning. 

Det finns därtill finskspråkig personal inom säbo och hemtjänst. Kommunen 
uppger att de saknar en helhetsbild av personalens språkkompetens, och det 
finns därför en punkt i handlingsplanen om att kartlägga personalens 
språkkunskaper. Språkkurser har tidigare erbjudits till vårdpersonal och 
språkparlörer har delats ut. 

Kommunen har genomfört språkombud och olika aktiviteter för minoriteterna på 
äldreboendena.  

Vård och omsorg i Oxelösunds kommun
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Vård och omsorg: Oxelösunds kommun

Enligt äldreomsorgsförvaltningen har de inte etablerat en rutin med information 
om nationella minoriteters rättigheter till brukare. Det finns inte heller någon rutin 
för att informera om nationella minoriteters rättigheter till de som söker bistånd. 
Huruvida information ges beror idag på hur insatt den enskilda 
biståndshandläggaren är. Beslut om dessa punkter finns i kommunens 
handlingsplan.
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Kommunen har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen.

Det finns personal med finsk språkkompetens inom äldreomsorgen. 
Kommunen har fler medarbetare än brukare som är finsktalande just nu. 
Dessa är utspridda på tre orter där det finns äldreboende och hemtjänst. 
Verksamheterna försöker matcha så att finsktalande personal jobbar med 
finsktalande brukare, även inom hemtjänsten.

Statsbidraget används för att anordna en finskspråkig mötesplats för 
pensionärer. Innan pandemin har volontärer ordnat sång- och musikstunder på 
äldreboenden där det finns finsktalande brukare.

Kommunen förväntar sig att det kommer finnas större behov från brukare i 
framtiden till följd av den demografiska utvecklingen.

Information om rätten till äldreomsorg på finska går ut genom lokala tidningar.

För att informera de som söker bistånd om sina rättigheter saknas idag en 
rutin. Uppfattningen är att biståndshandläggare har bristfälliga kunskaper om 
rättigheterna. Kommunen planerar att hålla utbildningar till 
biståndshandläggare för att informera och tydliggöra att de måste informera 
om dessa rättigheter.

Östhammars kommun
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Kommunen har en helt finskspråkig demensavdelning där det är stor 
efterfrågan vilket lett till att alla får inte plats. En finskspråkig somatisk 
avdelning är på gång, och inom 2 år är planen att det mestadels kommer vara 
finsktalande personer placerade där. 

Utöver dessa avdelningar finns personal med finsk språkkompetens på de 
flesta boenden och även inom hemtjänsten. Kommunen har övervägt att bilda 
en finsk hemtjänstgrupp men det saknas uttalat behov för detta. 

Varje vår och höst inventeras personalens språkkompetens. 
Fortbildningsdagar i finska hålls årligen för vård- och omsorgspersonal.

Ideella föreningar ordnar i samarbete med kommunens finska förvaltning 
aktiviteter på den finska avdelningen samt inom öppen dagverksamhet. De har 
bra samarbete med kommunens aktivitetssamordnare som ordnar 
musikunderhållning, tipspromenader med mera i olika vårdboenden. De flesta 
externa ”underhållare” besöker även den finska avdelningen (musik, författare 
mm).

Det beskrivs att medborgarna “vet” att det finns avdelningar med finsk profil. 
De kan vid ansökan lämna önskemål om att bo där, men det är behovet som 
styr vem som är näst på tur. Det går även ut broschyrer med information.

Biståndshandläggare informerar samtliga som söker bistånd om deras 
rättigheter. Det finns finskspråkig biståndshandläggare. 

Karlskoga kommun
Vård och omsorg: Omvärldsbevakning
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Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun

Kommunen har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen idag, 
men de för en dialog kring att ta fram en tvåspråkig avdelning. Det finns 
finsktalande personal på alla äldreboenden förutom på kommunens 
demensboende. Det finns även finsktalande inom hemtjänst. 

Kommunen ska göra en kartläggning inom omsorgspersonalen där de 
efterfrågar frivilliga som talar finska och kan tänka sig vara ombud på sitt 
särskilda boende. De vill också hitta ombud inom hemtjänsten. Ambitionen är 
att bilda ett team för dem som kan vara språkombud.

Inom finskt förvaltningsområde är en stödperson för äldre anställd som 
anordnar aktiviteter, är anhörigstödjare, och besöker finsktalande på 
kommunens särskilda boenden. Finska äldre träffas regelbundet tillsammans 
med stödpersonen i förvaltningsområdets lokal på servicehuset Gläntan. 
Finska PRO är fortfarande aktiva.

Smedjebacken är med i ett regionalt nätverk som ses ett par gånger per år. 
Deltar gör region Dalarna, samordnare från kommuner, Bibliotek Dalarna 
(länsbiblioteket) samt handläggare från länsstyrelsen. Inom detta forum har de 
mer fokus på vård- och omsorgsfrågor.

Biståndshandläggare informerar de som söker bistånd om sina rättigheter. 
Den finska stödpersonen har tagit fram informationsmaterial genom en 
broschyr och är ibland med på möten för att informera och stötta.

Kommunen har en finsk avdelning med tio platser på ett nytt boende med 
finsktalande personal dygnet runt. Efterfrågan är stor. Där finns bland annat 
bastu som även individer med hemtjänst kan komma och använda.

Det finns finsktalande personal inom socialförvaltningen, särskilda boenden, 
Lss, hemtjänst, förebyggande verksamhet. Finska kan man tala när man vill i 
princip. 

Det finns finska äldreombud som individer kan vända sig till för att få råd, stöd 
och vägledning i frågor som berör deras livssituation. Det kan till exempel vara 
hjälp i kontakter med olika myndigheter eller att framföra klagomål. Det kostar 
ingenting att vända sig till äldreombudet och individen kan vara anonym. Det 
går att få hjälp av äldreombuden på svenska eller finska.

De har aktiva pensionärsorganisationer som sprider information om den 
service som erbjuds för de äldre. Samordnaren åker ut och informerar PRO , 
församlingen och finska föreningen om aktuella saker eller om det är något 
särskilt som behöver lyftas med hela gruppen. Samråd hålls med finska 
pensionärsföreningar. 

Nyligen anställdes en finsktalande till verksamheten Förebyggande, där man 
vill arbeta för att bryta isolering och erbjuda aktiviteter för kommunens årsrika.

Det finns god kännedom om att kommunen har en finsk avdelning och 
biståndshandläggarna informerar om detta och om sverigefinnarnas 
rättigheter. Tolk tas in vid behov.

Vård och omsorg: Omvärldsbevakning
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Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun

Älvkarleby kommun har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen. 
Det finns personal med finsk språkkompetens på äldreboenden och inom 
hemtjänst. Språkkurser har genomförts för undersköterskor inom 
äldreomsorgen. Kommunen håller även inspirationsdagar där de finsktalande 
undersköterskorna samlas.

På ett boende hålls veckovisa pensionärsträffar där en avlönad person håller i 
mötet. Lönen finansieras av statsbidraget. Cirka 50 finsktalande pensionärer 
deltar.

Kommunen har särskilda aktiviteter för äldre vid nationella minoritetsdagar 
såsom musikunderhållning, finsk mat och fika.

På ett nybyggt äldreboende brukar de bjuda in och hålla finsk underhållning, 
vilket är öppet för alla.

Handläggare på IFO ger första informationen om nationella minoriteters 
rättigheter, och delar ut broschyrer. 

Kommunen har via Ipads tillgång till ett digitalt verktyg/app som används av 
äldre för att lyssna på musik med mera. 

Tierps kommun har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen. 
Några undersköterskor pratar finska, men det är överlag låg kunskap bland 
personalen i det finska språket. 

För äldreomsorgen finns ett digitalt rehabiliteringsverktyg (Sävelsirkku) som 
undersköterskor och kulturombud kan använda med de äldre. Där finns finska 
sånger och berättelser som boende kan känna igen. Användandet av verktyget 
är lågt. 

De som söker bistånd informeras av handläggare om sina rättigheter i 
samband med biståndssamtalet.

Vård och omsorg: Omvärldsbevakning
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Analys och slutsatser
I jämförelsen av kommunernas arbete med 
vård och omsorg har vi tittat på utbudet av 
finska avdelningar på äldreboenden, 
personalens språkkompetens, finska aktiviteter, 
samt rutiner för att informera äldre och 
biståndssökande om nationella minoriteters 
rättigheter.

Det framkommer att 2 av 6 kommuner har 
äldreboenden med finsk profil. I dessa 
kommuner är efterfrågan hög. Det finns god 
kännedom om att kommunerna har en finsk 
avdelning, och biståndshandläggarna 
informerar om detta. Oxelösund har ett beslut 
om att införa finsk avdelning, men detta är ej 
genomfört. 

I samtliga kommuner finns språkkunskap bland 
personal inom både särskilda boenden och 
inom hemtjänst. Tillgängligheten till finskspråkig 
personal varierar dock mellan kommunerna. 
Flertalet kommuner planerar att genomföra en 
kartläggning av språkkompetens för personalen 
inom vård och omsorg. Detta finns även i 
Oxelösunds handlingsplan. Vi kan konstatera 
att Oxelösund erbjuder en jämförbar vård och 
service av finsktalande personal jämfört med 
de fyra kommuner som inte har äldreboenden 
med finsk profil. 

Två av de jämförda kommunerna erbjuder 
språkkurser och/eller fortbildningsdagar till 
vårdpersonal, vilket även erbjudits i Oxelösund. 

Samtliga kommuner har aktiviteter för äldre 
såsom musikunderhållning. Därtill 
uppmärksammas nationella minoritetsdagar 
genom exempelvis finsk mat, fika och 
musikunderhållning. Baserat på detta indikerar 
jämförelsen att andra kommuner är bättre på 
att uppmärksamma nationella minoritetsdagar 
än Oxelösund.

Majoriteten av kommunerna beskriver att 
biståndshandläggarna har rutiner för att 
informera om nationella minoriteters rättigheter. 
Det lyfts även att pensionärsorganisationer kan 
vara behjälpliga i att sprida information.

I Oxelösund saknas rutiner för att informera om 
nationella minoriteters rättigheter vid ansökan 
om bistånd och möte med handläggare. 
Kommunen bör prioritera att utforma rutiner 
och etablera dessa för att förbättra sitt 
informationsarbete och uppfylla kraven i lagen. 

En kommun i jämförelsen som uppger att de 
saknar rutin för att informera de som söker 
bistånd om nationella minoriteters rättigheter 
planerar att hålla utbildningar med 
biståndshandläggare. Detta är ett exempel på 
insats som Oxelösund också kan beakta. 

Oxelösund har en jämförbar 
ambitionsnivå kring aktiviteter och 
insatser inom vård och omsorg I 
förhållande till de jämförda kommunerna. 
Däremot saknas rutiner för att informera 
äldre och biståndssökande om nationella 
minoriteters rättigheter, och det är oklart 
hur nationella minoritetsdagar 
uppmärksammas. Andra kommuner 
arbetar bättre dessa områden. 

Vård och omsorg: Analys och slutsatser
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Information till samtliga som ansöker om bistånd om nat.min-rättigheter 

Finskspråkig personal på särskilda boenden

Finskspråkig personal inom hemtjänst

Finska aktiviteter (t ex musikunderhållning)

Finsktalande ombud eller stödperson

Vård & Omsorg

Digitalt rehabiliteringsverktyg för äldre

Avdelning med finsk inriktning

Finskt pensionärsmöte (ej samråd)

Information till samtliga som ansöker boende att det finns boende med finsk 
profil

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

Ja Nej Ja Nej Nej Nej

N/A N/A N/A N/A

      * Information 
saknas

- Stödperson Äldreombud
Kontaktperson 

inom 
äldreomsorgen

Kulturombud Språkombud

Ja Ja Ja Ja Ja Nej, rutin 
saknas

- Ja - Varje vecka - -

- - - -
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Östhammar

Nej

N/A

-

Nej, rutin 
saknas

Ja

-

* Det finns även finsktalande personal inom socialförvaltningen, LSS, förebyggande 
verksamhet.

Vård och omsorg: Sammanställning

Språkkurser eller fortbildningsdagar i finska för vårdpersonal - - --



Mål & riktlinjer

Språk och kultur
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I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter 
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Vad säger lagen om språk & 
kultur?

40

Språk och kultur: Lagstiftning
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Språk och kultur i Oxelösunds 
kommun

41

Kommunen har ett kulturutbud med filmer, konserter och minoritetsdag. På 
biblioteket finns det en avdelning med böcker på minoritetsspråk för barn och 
vuxna. 

De har haft ambitioner om att nå ut till alla åldersgrupper med aktiviteter, även 
barn och unga, men oftast är det äldre personer som hör av sig och deltar. 

Få barn är helt finskspråkiga i kommunen, de är oftast tvåspråkiga eller pratar 
lite finska. Kommunen försöker få in finska normer genom inslag i svenskt 
kulturutbud så att barnen ska känna igen sig och känna sig stolta, exempelvis 
genom inslag av finska i en föreställning. 

Kommunen har samverkan med Norrköpings kommun samt sverigefinska 
församlingsarbete vid Svenska kyrkan i Oxelösund, Nyköping och Norrköping 
och arrangerar tvåspråkigt familjeläger för barn och föräldrar över en helg.
Lägret utgör en samlingsplats för familjer för att få dem att känna att de tillhör 
normen då de träffar andra familjer som lever i en tvåspråkig vardag. Det är en 
uppskattad och årlig sammankomst med cirka 50-60 deltagare.

Kommunen har även hållit språkkurser som varit särskilt riktade till dem som 
tappat språket och vill börja prata mer finska. De har även tidigare erbjudit 
språkkurser för vårdpersonal. 

Språk och kultur: Oxelösunds kommun
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Kopplat till språk och kultur har det varit svårt att organisera aktiviteter under 
2021. Det är främst två föreningar som organiserat en del kulturevenemang. 
En förening organiserar barnaktiviteter. Den andra har organiserat sångprojekt 
med allsång, orkester och solister. Ett projekt och initiativ från en förening som 
startat 2021 är insamlandet av livsberättelser från sverigefinnar, som ska 
sammanställas i bok eller liknande. 

Kommunen erbjuder vanligtvis musikteater, finska filmer samt böcker genom 
biblioteket. Kommunen marknadsför konserter och teater som erbjuds och 
finansieras av andra aktörer, exempelvis från riksteaterföreningen. Tidigare har 
språkkurser erbjudits, men inte längre då efterfrågan saknas. Ser nu över 
möjligheter till samarbete med gymnasiets vård och omsorgsprogram, för att 
erbjuda vårdfinska som extra kurser. 

Kommunen vill jobba mot att mer kulturaktiviteter ska genomföras inom olika 
verksamheter, för att flytta fokus från att finansiera kultur till att finansiera skola 
och omsorg.  Eftersom statsbidraget primärt ska vara till merkostnader för 
förvaltningsområdet och kommunikation så borde finansiering av kultur vara 
“plan B”. Det finns tankar om att flytta en del av statsbidraget till ex 
äldrenämnden så de kan använda bidraget mer strategiskt. Nu går bidraget 
under koordinatorns/samordnarens ansvar och då går det lätt till 
kulturaktiviteter och annonsering. 

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat genom mat på 
äldreboenden, flaggning vid kommunhuset, och skyltning i biblioteket. 

Östhammars kommun
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Finskt förvaltningsområde arbetar nära biblioteket. Håller bland annat 
gemensam tipspromenad, barnteater och författarbesök. Finskt 
förvaltningsområde anordnar mycket aktiviteter genom statsbidraget, men i 
planeringen för 2022 är aktiviteterna mer delade med andra förvaltningar. 
Folkhälsan står för den maten som bjuds till äldreomsorg. De aktiviteter som 
anordnas på skolan går på skolans budget.

Under 2022 firar kommunen 10 år som finsk förvaltning och har följande 
aktiviteter planerade: bio, teater, föreläsningar, allsångskvällar både inomhus 
och utomhus 4 ggr/år, länsseminarier till kulturchefer och kultursekreterare i 
länet, samt folkhälsan. Under 2022 planeras en temavecka “mina rötter” 
tillsammans med folkhälsan, som ska vara öppen för alla elever och ge dem 
möjlighet att släktforska. 

Utöver aktiviteter där kostnader delas med biblioteket, eller de aktiviteter som 
skolan eller folkhälsan står för, betalas de flesta aktiviteter av statsbidraget. De 
jobbar för en ändring av detta eftersom flertalet aktiviteter hör till kultur och 
fritid, inte enbart finsk förvaltning. Det finns även en önskan om att alla 
förvaltningar ska ta mer ansvar och anordna aktiviteter för att uppmärksamma 
minoriteter.

För att fira nationella minoritetsdagar sker bland annat flaggning, och det ges 
finsk mat inom äldreomsorg två gånger per år vilket bekostas av folkhälsan. 
Kommunen ska hålla en utställning i samband med självständighetsdagen. De 
planerar även bild-och skrivtävling, tipspromenad, barnföreställning, samt 
bastu på torget på nationella bastudagen. Genom ABF erbjuds kurser i finska.

Karlskoga kommun
Språk och kultur: Omvärldsbevakning
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Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun
Språk och kultur: Omvärldsbevakning

I Smedjebackens kommun hålls bokcirklar, författarbesök, finska filmer, musik 
och teater. Föreläsningar arrangeras ibland på biblioteket och ibland i Folkets 
hus. I den kommunala konsthallen har finsk samtidskonst visats fler än en 
gång. En utställning från Åbo resulterade även i skapande skola-verksamhet 
med en av de finländska konstnärerna. Syftet med detta var att låta 
skolklasser i Smedjebacken komma i kontakt med konst från Finland då 
väldigt många av barnen har far- och/eller morföräldrar från Finland.

I samverkan med regionteatern, riksteatern och teatrar i finland hålls något 
som kallas Finska teaterslingan, vilket visas fysiskt och ibland digitalt. Tre 
förvaltningskommuner turas om att visa den finska teatern i de tre orterna. 
Riksteaterns lokalavdelningar är med och hjälper till. Förvaltningskommunerna 
turas om att betala teater och buss genom statsbidraget.

Finsk förvaltning krokar arm med hälsofrämjaren i kommunen som jobbar mot 
äldre, och kan vara med och se till att det kommer musiker till träff efter 
exempelvis en promenadaktivitet för äldre. Ibland finansieras detta av 
kulturbudgeten, och ibland från statsbidraget.

Tidigare har språkkurser erbjudits, men det görs inte idag. Om de lyckas skapa 
språkombud kan det bli aktuellt på nytt.

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat i biblioteket och 
genom flaggning.

Kommunen erbjuder bl a. filmer, barnteater och teater, musikunderhållning på 
äldreboenden, föreläsningar, temadagar, föreläsning för högstadieelever. 
Författarturnéer samordnas i länet. På biblioteket erbjuds finsk barnteater, där 
statsbidraget betalar arvode men biblioteket står för personalkostnader. 
Samrådet har mycket inflytande i aktiviteter som rådgivande grupp, och är 
även med och hjälper till och arrangerar aktiviteter.

Hallstahammar är med i ett nätverk i Västmanland - Nätverket Finnet 
Västmanland, som jobbar för att tillsammans kunna erbjuda högklassig 
sverigefinsk och finsk kultur i länet. Under 2019 bjöd de tillsammans med flera 
aktörer länets invånare på över 100 offentliga sverigefinska/finska evenemang. 

Varje år samarbetar Västmanlands läns sex finska förvaltningskommuner med 
Sverigefinska pensionärsorganisationen i länet. Tillsammans arrangerar de ett 
språkläger för barn och deras anhöriga. Kommunen finansierar det 
språkrevitaliserande programmet genom statsbidraget.

Kommunens mödravårdscentraler har fått språkpaket för att inspirera och 
uppmuntra familjer att lära barnen finska. Målet framöver är att utveckla 
fokusgrupper och fånga in barn och ungas upplevelser ännu mer. I nästa 
handlingsplan blir fokus på barn och unga och att jobba mer med den 
gruppen. 

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat genom flaggning, 
böcker och informationsblad på biblioteket, fika på äldreboenden, samt mat på 
skolor, förskolor och inom äldreomsorgen. 
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Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun
Språk och kultur: Omvärldsbevakning

Kultur och fritid beskrivs som duktiga på att anordna olika aktiviteter. Vissa 
aktiviteter anordnar kultur och fritid själva, och ibland stöttar finsk förvaltning 
med finansiering, t ex vid större utställningar med författarbesök, föreläsningar, 
workshops, barnteater mm. Oftast är aktiviteter på svenska med inslag av 
finska. Om det enbart är på finska blir uppslutningen sämre. 

Biblioteket har en avdelning med finska böcker. På ett nybyggt äldreboende 
finns bastu, vilket delvis finansierades av statsbidraget.  I kommunen anordnas 
även en finlandia - konsert, julkonsert, finska käpphästar, filmer, och minst två 
finska filmer per termin. Kommunen visar direktsänd teater som anordnas en 
gång per häst av Uppsala Region.

Kommunen samarbetar med andra kommuner runt Gävle riksteater för att 
exempelvis anordna buss till olika teaterföreställningar. 

Information om kulturutbudet ges genom en kulturkalender som kan hämtas i 
kommunhuset.

Språkkurser har genomförts för uskor inom äldreomsorgen. Det är låg 
efterfrågan för detta. 

För att uppmärksamma nationella minoritetsdagar plockar biblioteket fram 
böcker och information om alla minoriteter. Kommunhuset flaggar. På ett 
äldreboende ges musikunderhållning från finland till fikat, vilket är öppet för 
alla. Kommunen ersätter artist och bjuder på tårta. 

I Tierps kommun upplever samordnaren att de jobbar aktivt med att 
uppmärksamma nationella minoriteter. De har utställningar, föreställningar, 
teater, föredrag och filmvisningar. De finska aktiviteterna finansieras främst av 
statsbidraget.

Finsk förvaltning samarbetar med biblioteket kring inköp av böcker och filmer. 
Finsk litteratur är den första avdelningen man kommer till i biblioteket. 
Sverigefinska författarbesök anordnas med jämna mellanrum.

Kommunen håller på att bygga upp regional samverkan med samordnare i 
andra förvaltningskommuner, regionen samt länsstyrelsen som träffas och 
lyfter olika initiativ såsom släktforskning, föredrag, konserter med mera.

Språkkurser erbjuds inte, men kommunen har en samtalscirkel på finska en 
gång per vecka. Samtalscirkeln är riktad mot enbart sverigefinnar och öppen 
för alla åldrar. Finsk förvaltning samarbetar med ett studieförbund kring detta. 
Cirkelledaren arvoderas av finskt förvaltningsområde genom statsbidraget.

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas exempelvis genom flaggning och 
skyltning på bibliotek. På sverigefinnarnas dag får personer inom 
äldreomsorgen extra fika samtidigt som flaggor ställs fram på borden. 
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Analys och slutsatser
Samtliga kommuner uttrycker att arbetet med 
kultur och kulturella aktiviteter är och har varit 
prioriterat inom finsk förvaltning. Varje kommun 
har återkommande aktiviteter där bland annat 
föreställningar, konserter, filmer och teater hålls 
årligen. Samtliga kommuner har en finsk 
avdelning på biblioteket.

Därtill genomför ett par kommuner språkriktade 
insatser såsom språkkurser och samtalscirklar. 
Oxelösund erbjuder språkkurser, men 
samarbetar också med andra kommuner och 
svenska kyrkan för att erbjuda ett tvåspråkigt 
familjeläger. En till kommun anordnar ett 
liknande läger. Detta tyder på en något högre 
ambitionsnivå kopplat till språkriktade insatser 
inom Oxelösund jämfört med majoriteten av de 
jämförda kommunerna.

Att samverka med andra aktörer för att anordna 
aktiviteter såsom konserter och författarbesök 
uttrycks som en bra väg för att dela på 
kostnader för att erbjuda fler aktiviteter till den 
sverigefinska befolkningen.

Ett gemensamt utvecklingsområde som 
uttrycks i flertalet kommuner är att verka för att 
alla förvaltningar ska ta mer ansvar och 
anordna aktiviteter för att uppmärksamma 
minoriteter. I dagsläget hamnar det stora 
ansvaret på samordnaren och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Samtliga kommuner uppmärksammar 
nationella minoritetsdagar på olika sätt, ofta 
genom flaggning och skyltning i bibliotek. 
Några kommuner beskriver även att de har 
aktiviteter inom äldreboenden. Däremot har det 
inte framkommit att minoritetsdagar 
uppmärksammas inom förskolor eller skolor. 
Inom detta område bedömer vi att Oxelösund 
överlag har färre aktiviteter inom kommunens 
verksamheter för att uppmärksamma nationella 
minoritetsdagar, än de jämförda kommunerna. 

Vi bedömer att helhetsbilden för Oxelösunds 
arbete med språk och kultur är jämförbar med 
övriga kommuner. Några kommuner har fler 
insatser, några har färre. 

I förhållande till de kommuner som 
ingått i omvärldsanalysen har 
Oxelösund en genomsnittlig 
ambitionsnivå inom området språk och 
kultur.

Språk och kultur: Analys och slutsatser
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Språkkurser och övriga språkaktiviteter

Uppmärksammande av nationella minoritetsdagar

Avdelning med finska böcker på biblioteket

Tvåspråkigt familjeläger

Föreställningar, barnteater/teater

Språk & kultur

Författarbesök

Filmer

Allsång

Konserter, musikuppträdanden

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

- - 1 helg/år - - 1 helg/år

Språkkurser - Språkpaket Språkkurser Samtalscirkel Språkkurser

-

- - - -
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Östhammar

-

-

-

Språk och kultur: Sammanställning

Föreläsningar -



Sammanfattning och 
slutsatser3
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Slutsatser från omvärldsanalysen med fokus på Oxelösunds 
kommuns arbete med finskt förvaltningsområde
Mål och riktlinjer
Utifrån den inledande genomlysningen har PwC bedömt att Oxelösunds kommun i 
dagsläget inte uppfyller kraven i minoritetslagen då bl.a. handlingsplanen inte kan anses 
vara beslutad på rätt nivå. Vid jämförelsen med andra kommuner blir det tydligt att 
samtliga jämförelsekommuner har beslutat eller kommer besluta om mål, riktlinjer och 
handlingsplaner på politisk nivå. 

Omvärldsanalysen visar även att Oxelösund har liknande svårigheter som flera av de 
jämförda kommunerna med att informera internt och genomföra aktiviteter i sin 
handlingsplan, där barn och unga är en särskilt svår grupp att nå. Att integrera mål och 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i respektive nämnds styrdokument kan 
vara en väg för att synliggöra det delade ansvaret och säkerställa att information 
kommer ut i hela organisationen. 

Få av kommunerna uppger att de har en organiserad styrgrupp för finskt 
förvaltningsområde.

Information, service och samråd
Vår bedömning är att kommunen uppfyller informationskravet som minoritetslagen 
ställer. Jämförelsen visar att Oxelösund använder ungefär lika många kanaler som de 
övriga kommunerna. 

Kommunen erbjuder kontaktvägar på finska och uppfyller kraven i minoritetslagen. 
Ambitionsnivån bedöms vara likvärdig med övriga kommuner inom området service. 

PwC bedömer även att kraven på samråd uppfylls. För att höja statusen för det 
minoritetspolitiska arbetet i Oxelösund kan ett råd med liknande upplägg som Karlskoga 
kommun har vara ett gott exempel. Där deltar representanter från alla nämnder, KS 
samt sverigefinnar. 
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Skola och förskola
Vår bedömning utifrån den inledande genomlysningen är att Oxelösunds kommun i 
nuläget inte uppfyller kraven i minoritetslagen kopplat till att erbjuda finsk förskola då det 
bland annat saknas systematik i arbetet inom nämnden för att nå lagens krav. 

Vid jämförelsen med andra kommuner blir det tydligt att majoriteten av kommunerna inte 
erbjuder förskola eller avdelning med finsk profil. De flesta kommuner har finskspråkiga 
förskolepedagoger och språkmaterial. Även om Oxelösund inte helt uppfyller lagkraven 
håller de således en liknande utbudsnivå som övriga kommuner. Däremot är andra 
kommuner bättre på att informera vårdnadshavare.

Oxelösund erbjuder något mindre tid för modermålsundervisning än två kommuner. 
Språkstipendium är ett exempel på hur kommunen kan motivera elever till att läsa finska.

Oxelösund har under 2021 initierat ett samråd för barn och unga vilket vi ser som ett bra 
initiativ för att involvera denna målgrupp. Jämförelsen visar att majoriteten av de andra 
kommunerna har utmaningar inom detta område, vilket reflekterar en gemensam 
utmaning kopplat till att föra en dialog med barn och unga och involvera dessa. Ett annat 
sätt att nå målgruppen kan vara att lyfta minoritetsspråk inom skolans elevråd.

Vård och omsorg
Vi bedömer att kommunen inte uppfyller kraven i minoritetslagen kopplat till vård och 
omsorg av äldre. Vi ser därtill att Oxelösund har en jämförbar ambitionsnivå kring 
aktiviteter och insatser inom vård och omsorg i förhållande till de jämförda kommunerna. 
Däremot saknas rutiner för att informera äldre och biståndssökande om nationella 
minoriteters rättigheter, samt uppmärksammande av nationella minoritetsdagar, vilket 
andra kommuner arbetar bättre med. Oxelösund bör prioritera att utforma rutiner och 
arbeta systematiskt för att förbättra sitt informationsarbete inom vård och omsorg.

Kultur och fritid
Genom kommunens aktiviteter anser vi att de uppfyller de generella kraven på rätt till 
språk- och kultur i minoritetslagen. Vi bedömer att helhetsbilden för Oxelösunds arbete 
med språk och kultur är jämförbart med övriga kommuner. 
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att utföra granskning av/tillhandahålla rådgivning avseende/lämna biträde avseende skyldigheter inom ramen för minoritetslagen. 
Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Oxelösunds kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s  skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB 
inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten 
används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2022 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 57 Dnr KS.2021.118

Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya
Kulturskolan

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska
förutsättningar för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med
mål och budget 2023-2025.

2. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna
en motion om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan.

Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och bedömer att en avgiftsfri
kulturskola kan medföra utökningar, med merkostnader, och att det saknas medel
för detta. Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning beträffande
ekonomiska förutsättningar och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om
vikten av att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska
förutsättningar. Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för
kommunen att införa avgiftsfri kulturskola, utreds och vägs in i det kommande
arbetet med mål och budget inför 2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-29, Avgiftsfri kulturskola
Protokoll 2021-09-15 - Kf §84
UN 2021-11-22, § 64.docx
Ekonomiskt underlag från utbildningsförvaltningen 2022-03-23.docx
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
1. Motionen avslås.

2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska förutsättningar
för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med mål och budget 2023-
2025.

Förslag
Ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad.

Patrik Renfors (V), Britta Bergström (S), Tommy Karlsson (S) samt LinusFogel (S)
föreslår bifall till ordförandes förslag.

Beslutsgång

1. Ordförande frågar om framskrivet förslag, punkt 1, och konstaterar att styrelsen
avslår förslaget.

2. Ordförande frågar om framskrivet förslag, punkt 2, och konstaterar att styrelsen
beslutar enligt förslaget

3. Ordförande frågar om sitt eget förslag och konstaterar att styrelsen beslutar
enligt förslaget

______

Beslut till:
Utbildningsnämnden (För åtgärd)

Förslagsställaren (För kännedom)
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Datum Dnr

2022-03-29 KS.2021.118

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den
nya Kulturskolan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska förutsättningar
för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med mål och budget 2023-
2025.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna en motion
om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan.

Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och bedömer att en avgiftsfri kulturskola kan
medföra utökningar, med merkostnader, och att det saknas medel för detta. Nämnden
föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning beträffande
ekonomiska förutsättningar och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om vikten av
att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för kommunen att införa
avgiftsfri kulturskola, utreds och vägs in i det kommande arbetet med mål och budget inför
2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas utbildningsnämnden.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2022-03-29 KS.2021.118

3. Ärendet

Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna en motion
om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan.

Motionären yrkar ”Att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan
avgiftsfri för alla elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola, dock till
högst 20 år” (sic!).

3.1 Ärendets beredning
Kommunstyrelseförvaltningen har begärt yttrande från utbildningsnämnden. Av yttrande
framkommer att en avgiftsfri kulturskola kan medföra utökningar, med merkostnader för
pedagoger, material samt instrument. Av yttrande framkommer vidare att
utbildningsnämnden får mindre anslag för sin verksamhet 2022. Det innebär att det saknas
budget för att införa en kostnadsfri kulturskola.

Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning. Inför 2022 saknas
ekonomiska förutsättningar, inom nämndens budget, för att göra undervisningen i kultur-
skolan avgiftsfri.

Förvaltningens ser inte heller att det finns utrymme i kommunens budget i övrigt att
finansiera uteblivna intäkter av avgifter samt ökade kostnader genom utökat anslag 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om vikten av
att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för kommunen att införa
avgiftsfri kulturskola utreds och vägs in i det kommande arbetet med mål och budget inför
2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas utbildningsnämnden.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-29

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 84

Protokoll från utbildningsnämnden 2021-11-22, § 64

Ekonomiskt underlag från utbildningsförvaltningen 2022-03-23

Beslut till:

Utbildningsnämnden (FÅ)

Förslagsställaren (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-09-15

Utdragsbestyrkande

Kf §84 Dnr KS.2021.1182021.118

Motion angående avgiftfri undervisning i den nya Kulturskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde

Björn Johansson (MP) inkommer med följande motion.

Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan.

Det har nu gått 10 år sedan vi i Miljöpartiet de gröna lämnade in vår motion om att öka
möjligheterna för barn och ungdomar att delta i och skapa kultur genom att bredda utbudet
och erbjuda alla konstformer i en kulturskola istället för att som då endast erbjuda en
musikskola.

Och även om det har tagit sin tid har musikskolan i Oxelösund efter beslut i
Utbildningsnämnden så sent som 2020-12-14 nu äntligen utvecklats till en kulturskola som
förutom undervisning i sång och musik även erbjuder teater, musikproduktion och kurser i att
rita, måla och skulptera. Kulturskolan som är öppen för barn och ungdomar i Oxelösund
mellan 5 och 20 år finns nu i den nya Oxelöskolans lokaler.

Bra så långt. Men det är nu hög tid att gå vidare i utvecklingen genom att i likhet med många
andra kommuner också göra Kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomisk
bakgrund. Det handlar då främst om att undanröja ekonomiska hinder genom att avskaffa de
terminsavgifter för musikundervisning som Kulturskolan i huvudsak ärvt av den tidigare
Musikskolan och som för år 2021 uppgår till hela 750 kr per ämne och termin. För syskon
tillämpas syskonrabatt ”vilket gör att det för andra syskonet utgår halv avgift”, dvs 375
kr/termin. Avgiften för körsång är 300 kr/termin och för sånglek 500 kr/termin. För att delta i
ensemble utan att gå någon ämneskurs är avgiften idag 500 kr/termin.

Men det handlar samtidigt om att ta bort kurskostnaderna för de nya ämnesgrupperna Dans,
Teater och Rita, skapa, måla som nu är 500 kr samt kurskostnaden för Digitalt
musikskapande som är 750 kr. Däremot anser vi att terminsavgiften för instrumenthyra som
enligt ”Taxa för musikskola” är 150 kr/termin, kan vara skälig och rättvis i förhållande till de
elever som har egna instrument.

Undertecknad vill:
Att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan avgiftsfri för alla
elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola, dock till högst 20 år.

Oxelösund 2021-09-15
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund

Björn Johansson
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-09-15

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2021-11-22

Utdragsbestyrkande

Un § 64 Dnr UN.2021.47

Motion om att införa avgiftsfri kulturskola

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Björn Johansson (MP) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige den
2021-09-15 § 84 att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan
avgiftsfri för alla elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola,
dock till högst 20 år.

Kulturskolan är öppen för alla barn och ungdomar i Oxelösund mellan 5 och 20 år
och som vill skapa bild, musik, dans och teater. Kulturskolan finns på Oxelöskolan
och undervisningen sker enskilt, i grupp eller orkesterspel. Avgiften är 750 kr per
ämne och termin. Kulturskolan tillämpar syskonrabatt vilket gör att för andra
syskonet utgår halv avgift. Avgift för körsång är 300 kr per termin och för sånglek är
500 kr per termin. Vill man endast delta i ensemble utan att gå på någon
ämneskurs är avgiften 500 kr per termin.

Andra kommuner som har infört en avgiftsfri kulturskola har fått ökat antal elever
och det har skapats en kö. Medföljande merkostnader kan innebära att kulturskolan
då behöver utökas med fler pedagoger, inköp av material och fler instrument för
uthyrning.

Inför 2022 får utbildningsnämnden mindre anslag till sin verksamhet. Det gör att det
saknas budget för att införa en kostnadsfri kulturskola.

Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Motionssvar angående avgiftsfri kulturskola
Protokollsutdrag KF 2021-09-15 Kf §84
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2021-11-22

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Förslag
Ordförande Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag.

______

Beslut till:
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 84
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Datum Diarienummer

2022-02-23

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr.

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Järntorget 7-9
Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

776-5217
OCR 991-1991

212000-0324

Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Avgifter 2022 Kulturskolan

Inledning
Med anledning av det återremitterande ärendet gällande avgifter för
Kulturskolan 2022 redovisas här intäkter och kostnader för Kulturskolan.
Sammanställningen är baserad på 2021 års resultat.

Intäkter (tkr) Avgifter 267

Bidrag 151

Övrigt 16

Anslag 2 384

Summa 2 818

Kostnader (tkr) Personal -2 236

Lokaler -476

Övrigt -119

Summa -2 830

Kommentar, intäkter
Kulturskolans intäkter utgörs till största del av anslaget. Avgifterna utgör
knappt 10 % av enhetens intäkter. Bidraget om 151 000 kr finansieras via
Kulturrådet och ansöks varje år. Bidraget söks för att bland annat
möjliggöra satsningar, utveckla verksamheten och bredda utbudet.
Bidragets omfattning kan variera från år till år.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr.

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Järntorget 7-9
Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

776-5217
OCR 991-1991

212000-0324

Kommentar, kostnader
Kostnaderna utgörs till största del av personal- och lokalomkostnader. De
övriga kostnaderna innefattar bland annat reparation av och reservdelar till
instrument, inköp av nya instrument, läromedel, hyra av datorer och dess
program, resor, hyra av minibuss, avgift till Kulturskolerådet, stimavtal,
notkopieringsavtal etc.

Kommentarer, instrument
Av de totala avgiftsintäkterna år 2021 om ca. 267 000 kr uppgår
instrumenthyran till ca. 15 000 kr.

Reparationskostnaden för instrumenten är ca. 10 000 kr/år. Utöver
reparationer tillkommer en kostnad för underhåll av instrumenten (bland
annat förbrukningsdelar och tillbehör) om ca. 15 000 kr/år.

Utbyte av instrument sker när budget tillåter det, vilket har varit en kostnad
på ca. 10 000-15 000 kr/år. De flesta av träblåsinstrumenten är inköpta på
1990-talet och är uttjänta. Under kommande år finns en förhoppning om att
köpa in minst 10 tvärflöjter och 5 saxofoner. En ny flöjt kostar omkring 7000
kr, kostnaden för en saxofon är omkring 8000 kr.

Eva Svensson

Förvaltningschef

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 58 Dnr KS.2021.91

Svar på motion om anpassning av köken i kommunens skolor och
förskolor från mottagningskök till tillagningskök

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

En motion har ställts av Björn Johansson (MP) till kommunfullmäktige gällande en
utredning om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, 2021-06-1670 § .

Vid sitt sammanträde den 20:e oktober 2021 Kf § 94 beslutade kommunfullmäktige
att fastställa presenterat förslag till Kostpolicy. Denna revidering av Kostpolicyn
bygger på utredningen ”Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga
lärandet” som fastställdes av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 2:a juni
2021 (KS 2021§ 91). Vid samma tidpunkt beslutande kommunstyrelsen att om en
enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje nybyggnations-
eller ombyggnationsbeslut.

Utbildningsnämnden har på remiss behandlat förslaget enligt motionen och anser
att den i motionen efterfrågade funktionen redan är uppfylld och anser motionen
vara besvarad. Kommunstyrelseförvaltingen hänvisar till kommunens kostpolitiska
program och har inget mer att tillägga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, motion om anpassning av kök
Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden 2021-12-13

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar
enligt förslaget.
______

Beslut till:
Förslagsställaren (För kännedom)
Kostchef (För kännedom)
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (För kännedom)
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Datum Dnr

2022-03-23 KS.2021.91

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Gutke

Kommunstyrelsen

Svar på motion om anpassning av köken i kommunens skolor
och förskolor från mottagningskök till tillagningskök

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

2. Sammanfattning
En motion har ställts av Björn Johansson (MP) till kommunfullmäktige gällande en
utredning om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, 2021-06-1670 § .

Vid sitt sammanträde den 20:e oktober 2021 Kf § 94 beslutade
Kommunfullmäktige att fastställa presenterat förslag till Kostpolicy. Denna
revidering av Kostpolicyn bygger på utredningen ”Utredning gällande måltidens
betydelse för det livslånga lärandet” som fastställdes av Kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde den 2:a juni 2021 (KS 2021§ 91). Vid samma tidpunkt beslutande
kommunstyrelsen att om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök
beslutas vid varje nybyggnations-eller ombyggnationsbeslut.

Utbildningsnämnden har på remiss behandlat förslaget enligt motionen och anser
att den i motionen efterfrågade funktionen redan är uppfylld och anser motionen
vara besvarad. Kommunstyrelseförvaltingen hänvisar till kommunens kostpolitiska
program och har inget mer att tillägga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-23
Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden 2021-12-13

Johan Persson Susanne Gutke
Kommunchef Kostchef

Beslut till:
Förslagsställaren (FK)

Kostchef (FK)
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (FK)
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Datum

2022-03-23 KS.2021.91
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 59 Dnr KS.2021.88

Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget beviljas.

2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes-
plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr.

3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till
finansiering via styrelsens investeringsreserv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av
Sveriges veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en
minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.
Önskemålet är att minnesplatsen ska kunna invigas på veterandagen 29 maj
2023.

Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt till
kultur- och fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.

MSN tar inte ställning i frågan men bedömer att förutsättningar för att
iordningsställa en minnesplats finns. KFN ställer sig positiv till förslaget. Båda
nämnderna saknar medel för finansiering av en minnesplats.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats.
Finansiering kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och
fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan
utformas. Återrapportering föreslås göras till kommunstyrelsen för godkännande
och ställningstagande till finansiering via investeringsreserven.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-29, minnesplats för veteraner
Protokoll 2021-06-16 - Kf §55
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst - Signatur
Kompletterande information avseende medborgarförslag om minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Medborgarförslaget beviljas.

2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes-
plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr.

3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till
finansiering via styrelsens investeringsreserv.

Förslag
Dag Bergentoft föreslår bifall till framskrivet förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar
enligt förslaget.

______

Beslut till:
Kultur- och fritidsnämnden (För åtgärd)

Kanslichef (För kännedom)

Förslagsställarna (För kännedom)
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Datum Dnr

2022-03-29 KS.2021.88

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget beviljas.

2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes-
plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr.

3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till
finansiering via styrelsens investeringsreserv.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges
veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en minnesplats för civila
och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst. Önskemålet är att minnesplatsen
ska kunna invigas på veterandagen 29 maj 2023.

Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt till kultur-
och fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.

MSN tar inte ställning i frågan men bedömer att förutsättningar för att iordningsställa en
minnesplats finns. KFN ställer sig positiv till förslaget. Båda nämnderna saknar medel för
finansiering av en minnesplats.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats. Finansiering
kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och fritidsnämnden
ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas. Återrapportering
föreslås göras till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till finansiering
via investeringsreserven.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2022-03-29 KS.2021.88

3. Ärendet

Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges
veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.

Förslagsställarna anser att ”En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har
en plats som visar att samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts, ofta under
krävande förhållanden” (sic!). I en kompletterande skrivning ges förslag till hur en
plats/monument kan utformas.

Förslagsställarnas önskemål är att minnesplatsen ska kunna invigas på veterandagen 29
maj 2023.

3.1 Ärendets beredning
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt kultur- och
fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.

MSN anger i sitt yttrande att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte har några
synpunkter på om ett monument ska uppföras. Tillgängliga platser finns och förvaltningen
ser inga hinder i att hitta en lämplig plats förutsatt att markägaren ställer sig positiv.
Förvaltningen kan även ombesörja att ett monument uppförs.

KFN ställer sig positiv till att en minnesplats uppförs. Förvaltningen kan ombesörja att
minnesplatsen uppförs och att en konstnärlig gestaltning av platsen sker. Nämnden påtalar
att om en minnesplats skapas bör det betänkas om den enbart ska rikta sig till veteraner i
fredsbevarande tjänst eller få ett bredare perspektiv enligt till exempel Försvarsmaktens
definition av veteran1 samt att det finns flera föreningar och organisationer som kan ha
intresse av att en sådan plats skapas.

Båda nämnder saknar medel för finansiering av en minnesplats

3.2 Om minnesplatser
I Sverige finns 47 minnesplatser/minnesmonument för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst. Ytterligare nio invigs 2022. Den närmaste kända platsen finns i
Norrköping. I Sörmland finns en minnesplats i Eskilstuna och en är planerad i Strängnäs
kommun.

Flera av platserna är inrättade och finansierade av kommuner, även om det inte är ett
självklart uppdrag för kommunerna. Även svenska kyrkan och Försvarsmakten har uppfört
minnesplatser/monument.

Kostnaden för att uppföra en minnesplats har noterats variera mellan 60 och 350 tkr. Årliga
kostnader för underhåll och skötsel av platsen tillkommer.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
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Datum

2022-03-29 KS.2021.88

Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats. Finansiering
kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och fritidsnämnden
ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas. Kostnad för
minnesplatsen ska vara maximalt 200 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås vidare få i uppdrag att presentera förslaget för
kommunstyrelsen för styrelsens godkännande och ställningstagande till finansiering via
investeringsreserven.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-29

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-06-16, § 55

Medborgarförslag om minnesplats

Kompletterande information avseende minnesplats

Beslut till:

Kultur- och fritidsnämnden (FÅ)

Kanslichef (FK)

Förslagsställarna (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-16

Utdragsbestyrkande

Kf §55 Dnr KS.2021.88

Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får lämnas in och överlämnar
det till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst

Dagens sammanträde

Till Oxelösunds Kommun

Medborgarförslag, Synpunkt, Begäran.....

Så närmar vi oss återigen den 29 Maj som är Veterandag. Allmän flaggdag sedan
2018, vilket kanske är värt att påminna om då det är en Lördag i år och en del
kommunanställda kanske inte jobbar.

I Juli 2019 fanns ett inlägg i Södermanlands Nyheter (Se bilaga 1) riktat till
kommunerna i Sörmland.

Vad har då hänt snart 2 år senare ?? Jo en kommun (Strängnäs) har något på gång. I
övrigt råder tystnad. Jag skriver nu därför till dom tre kommuner i sydöstra Sörmland
som jag bott och verkat i dom senaste 20 åren. Tre kommuner som verkar tro att det
inte finns några utlandsveteraner hos dom, men verkligheten är Oxelösunds Kommun
ett 80-tal. Trosa kommun ett 50-tal och Nyköpings kommun mer än 300 personer. (Allt
enligt uppgift från Försvarsmakten) Lägg därtill ett antal från Tull, Polis och
Kustbevakning som gjort civila insatser under FN:tjänst.

Svenska Utlandsstyrkan har anor ända från 1800-talet då Sverige skickade 20.000
soldater för att hjälpa Danmark. Men den "moderna" historien börjar med Kongo
1960-1964 med 6332 personer. 16 av dessa kom aldrig hem utan betalade det
yttersta priset.

Sedan följde två missioner i mellanöstern där vi bevakade området mellan Israel och
Egypten. Och senare även Libanon vid Israels anfall även här 13 omkomna varav en
nära kamrat till mig. I Libanon fanns vi 1978-1994 bl.a med ett sjukhus och underhåll.

Cypern var en krutdurk som FN deltog ifrån 1964-1987 Och där har jag själv stått och
åkt mellan turkiska och grekiska soldater med skarpa vapen åtskilda av FN i en ner till
100 meter bred korridor. Vid kriget 1974 utspelades hemska scener och svenska FN
räddade också livet på mängder av charterturister i Famagusta.

Bosnien blev nästa mission 1993-2005. Kanske ett av dom grymmaste krig med
etnisk rensning som förts i Europa. Både på Cypern och i Bosnien var svensk FN-
personal även med vid öppning av massgravar.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-16

Utdragsbestyrkande

Kosovo och Somalia har också ett större antal svenskar deltagit i.

Afghanistan är just på väg att avslutas. Och för närvarande har vi ett stort antal
svenskar i Mali som angetts som den farligaste missionen hitentills. Vi har även
observatörer på ett större antal platser i världen just nu. Ex. vis Koreagränsen,
Sydsudan mm.

Alla dessa tjänster är på uppdrag av Svenska Folket genom beslut av regering och
riksdag. Totalt har 82 omkommit under tjänst sedan kan man ju lägga till Dag
Hammarsköld (nedskjuten under FN-uppdrag) och Saida Katalan (Mördad i Kongo
under FN-uppdrag).

Men därtill kommer ett stort antal personer med PSTD och andra problem efter
hemska upplevelser, skenavrättningar mm.

Många i Sverige saknar kunskap om hur livet kan gestalta sig för oss som ställt upp
för att bidra till fred i olika krigshärdar. Ett exempel från Sinai är att mötas av en hetta
på uppåt 50 grader, bo i ett tält med 10 personer med ett bullrande Elverk intill. Dusch
bestående av en plåthink med hål i botten som hängdes upp. Gott om ormar och
skorpioner samt minor och ammunition som förflyttades med sandstormar. Tjänst 24
timmar per dygn i 7 dagar i veckan. Ledigt 14 dagar under 6 månader.

En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har en plats som visar att
samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts, ofta under krävande
förhållanden.

Vi vet att vi gjort nytta för världsfreden, då vi ställt upp lojalt för riksdagens beslut att
sända svenskar till olika krigshärdar.

Det är därför rimligt att våra veteraner och deras anhöriga får en minnesplats med
någon enklare form av sten eller monument. Där vi kan känna uppskattning, stolthet
och samhörighet men även för att enskilt kunna slå sig ner och bearbeta alla känslor
som finns kvar.

Vi i Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges Veteranförbund hemställer därför till
kommunen att verka för att en minnesplats kommer till stånd. Vår lokala
Veteranförening kan vara behjälplig med val av plats mm efterhand.

Frågan är väl bara vem blir först: Nyköping, Oxelösund eller Trosa ??

Vi bifogar några bilder från kommuner som redan har minnesplatser:

Men även en skiss på ett annorlunda utseende som just nu diskuteras i Jönköpings
kommun. I form av en jordglob med dom olika världsdelarna. Jordglobens höjd är ca
150 cm och med ett fundament samt separat skylt.

Där Eskilssons Finsmide i Gränna gav en offert 2019 på: Markarbete 10 000,00
Arbete 43 000,00 Material 1 12 000,00 Lackering 5 000,00 Totalt 70 000,00 Inkl.
Moms 56 000,00 exkl. moms (Se bilaga)

I flera kommuner har det också visat sig att man hittat stiftelser som har (efter
ansökan) kunnat stå för en stor del. Kolla exempelvis med Borås.

Vi veteraner i Södra Sörmland hemställer därför till kommunen att behandla detta
ärende så snart som möjligt. Inriktningen är någon invigning till Veterandagen 29 Maj
2023.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-16

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
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Till Oxelösunds Kommun

Medborgarforslag, Synpunkt, Beeäran... ..

Så närmar vi oss återigen den 29 Maj som är Veterandag. Allmän
flaggdag sedan 2018, vilket kanske är värt att påminna om då det är en
Lördag i år och en del kommunanställda kanske inte jobbar.

I Juli 2019 fanns ett inlägg i Södermanlands Nyheter (Se bilaga l)
riktat till kommunerna i Sörmland.

Vad har då hänt snart 2 år senare ?? Jo en kommun (Strängnäs) har
något på gång. I övrigt råder tystnad. Jag skriver nu därför till dom tre
kommuner i sydöstra Sörmland som jag bott och verkat i dom senaste
20 åren. Tre kommuner som verkar tro att det inte finns några utlands-
veteraner hos dom, men verkligheten är Oxelösunds Kommun ett 80-
tal. Trosa kommun ett 50-tal och Nyköpings kommun mer än 300
personer. (Allt enligt uppgift fi-ån Försvarsmakten) Lägg därtill ett
antal från Tull, Polis och Kustbevaknmg som gjort civila insatser
under FN :tj än st.

Svenska Utlandsstyrkan har anor ända fi-ån 1800-talet då Sverige
skickade 20. 000 soldater för att hjälpa Danmark. Men den "moderna"
historien börjar med Kongo 1960-1964 med 6332 personer. 16 av
dessa kom aldrig hem utan betalade det yttersta priset.



Sedan följde två missioner i mellanöstern där vi bevakade området
mellan Israel och Egypten. Och senare även Libanon vid Israels anfall
även här 13 omkomna varav en nära kamrat till mig. I Libanon fanns
vi 1978-1994 bl. a med ett sjukhus och underhåll.

Cypern var en krutdurk som FN deltog ifrån 1964-1987 Och där har
jag själv stått och åkt mellan turkiska och grekiska soldater med
skarpa vapen åtskilda av FN i en ner till 100 meter bred korridor. Vid
kriget 1974 utspelades hemska scener och svenska FN räddade också
livet på mängder av charterturister i Famagusta.

Bosnien blev nästa mission 1993-2005. Kanske ett av dom

grymmaste krig med etnisk rensnmg som förts i Europa. Både på
Cypern och i Bosnien var svensk FN-personal även med vid öppning
av massgravar.

Kosovo och Somalia har också ett större antal svenskar deltagit i.

Afghanistan är just på väg att avslutas. Och för närvarande har vi ett
stort antal svenskar i Mali som angetts som den farligaste missionen
hitentills. Vi har även observatörer på ett större antal platser i världen
just nu. Ex.vis Koreagränsen, Sydsudan mm.

Alla dessa tjänster är på uppdrag av Svenska Folket genom beslut av
regering och riksdag. Totalt har 82 omkommit under tjänst sedan kan
man ju lägga till Dag Hammarsköld (nedskjuten under FN-uppdrag)
och Saida Katalan (Mördad i Kongo under FN-uppdrag)

Men därtill kommer ett stort antal personer med PSTD och andra
problem efter hemska upplevelser, skenavrättningar mm.

Många i Sverige saknar kunskap om hur livet kan gestalta sig för oss
som ställt upp för att bidra till fred i olika krigshärdar. Ett exempel
fi-ån Sinai är att mötas av en hetta på uppåt 50 grader, bo i ett tält med
10 personer med ett bullrande Elverk intill. Dusch bestående av en
plåthink med hål i botten som hängdes upp. Gott om ormar och
skorpioner samt minor och ammunition som förflyttades med



sandstormar. Tjänst 24 timmar per dygn i 7 dagar i veckan. Ledigt 14
dagar under 6 månader.

En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har en plats
som visar att samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts,
ofta under krävande förhållanden.

Vi vet att vi gjort nytta för världsfreden, då vi ställt upp lojalt för
riksdagens beslut att sända svenskar till olika krigshärdar.

Det är därför rimligt att våra veteraner och deras anhöriga får en
minnesplats med någon enklare form av sten eller monument. Där vi
kan känna uppskattning, stolthet och samhörighet men även för att
enskilt kunna slå sig ner och bearbeta alla känslor som finns kvar.

Vi i Södra Sörmlandsgmppen av Sveriges Veteranförbund hemställer
därför till kommunen att verka för att en minnesplats kommer till
stånd. Vår lokala Veteranförening kan vara behjälplig med val av
plats mm efterhand.

Frågan är väl bara vem blir först: Nyköping, Oxelösund eller Trosa ??

Vi bifogar några bilder från kommuner som redan har minnesplatser:
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Men även en skiss på eU annorlunda utseende som just^n^u diskuteras ,
tönköpings kommun. I form av en jordglob meddomolika^^
3^"'Jo"rdgiobenshöjd är ca 1-50 cm och med ett fundament
samt separat skylt.

Där Eskilssons Finsmide i Gränna gav^n^offert 2019 på:^
Maarkarbete"'10000;00 Arbete 43 000,00 Material l 12000, 00
Lackering 5 000, 00

Totalt 70 000,00 Inkl. Moms 56 000,00 exkl. moms. (Se bilaga)
l flera kommuner har det också visat sig att m^ htot stiftet ^
h^fte"r"anl STu,matståför en stor del. Kolla exempelvis med

Borås.

Vi veteraner i Södra Sörmland hemställer
därför till kommunen att behandla detta
ärende så snart som möjligt. Inriktningen
är någon invigning till
Veterandagen 29 Maj 2023.
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Debatt: Hylla våra veteraner

10 JUU 201 S 06:00 » m s<

Varför är det egentligen så svårt för Sverige att hylla våra civila och militära

veteraner när andra länder hedrar sina med parader, respekt och pampiga
monument?

Det gör ont i hjärtat att kollegor, familj och vänner till svenska utlandsveteraner inte
har en plats att besöka. En plats där de kan sörja, känna stolthet och framförallt

minnas och känna tacksamhet att de har livet i behåll. Sverige har en läng tradition
av deltagande i fredsbevarande, och ibland till och med fredsframtvingande,
insatser i utlandet. Det är ovärdigt en land med över 85 000 veteraner som
tjänstgjort på order av svenska staten eller världssamfund an det bara finns ett
fåtal veteranmonument.

Ett sätt att minnas och bearbeta och göra sin historia hörd ärVeteranmarschen.

Skuldra vid skuldra har veteranerna marscherat genom Sverige - från Ystad till
Trenksröset och nu senast på Gotland - för an vittna om sin existens. De har

bemötts med varma mottaganden, men också med tafatta tal från politiker som

egentligen inte vet så särskilt mycket om veteraner. Del är skamligt. Dessa modiga
kvinnor och män lämnade sina familjer när politikerna och Försvarsmakten kallade.

Det minsta politikerna kan göra är att hylla veteranerna genom att ge dem en egen
plats där de kan samlas och minnas,

Veteranmarschen den 2 juli 2019, en kyrkogård pé Gotland. Regnet ligger tungt över
ön, stämningen är aningen tryckt. Förbundsfanan, FN-fanan och den svenska fanan

utgör en fanvakt. För att visa respekt har veteranerna sina medaljer ovan vänster
bröstficka. Här ligger en stupad broder, här ligger en av alla de hjältar som ingen
tackar fast han satte livet till.

Mellan tårai, nigningar och kramar hinner jag fundera på om det verkligen är såhär
vi vill ha det. Svaret är och kommer alltid vara - nej.

l varje kommun i vårt avlånga land bor en veteran, men inte ens hälften av Sveriges
290 kommuner har ett veteranmonument, eller ens en minnessten, l Sörmland har

bara en enda kommun ett minnesmärke. Det är inget annat än en skam. Fler

sörmländska politiker bör omgående uppdra ät tjänstemännen att inrätta någon
forma av veteranmonument eller minnesplats. En bra dag för invigning är
Veterandagen, 29 maj, 2020.

(i) Sä jobbar vi med nyheter

, Jeanette Widén Revisor, Sveriges veteranförbund Fredsbaskrama
Stockholnn
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Kontakta oss

Ring väreln; 0155-767 00

Tipsa oss

Ring:

Snabblänkar

Kundservice

Om oss
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Oxelösund 2021-11-23

Kommunstyrelseförvaltningen

Christina Kleemo och

Kommunchef Johan Persson

l ox':,,

"il-2,.^

»cKompletterande och nv information avseende Medborearförslas DNR KS.202L
Om Minnesplats för utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.
Hej,

Sedan jag presenterade ovanstående ärende i Kommunfullmäktige 2021-06-16 så har en del
hänt. Ljusdal har invigt en ny minnesplats och Ronneby kommun är på gång. Just Ljusdal
har inspirerat mig till att stryka det ingående förslaget från ErikssonsVm"smide till något
helt annorlunda och betydligt billigare samt med lokal förankring.
Dar har man tagit hjälp av det lokala teknikprogrammet, då motsvarande vårt Campus, med
utfomming och tillverkning. Jag har därför haft kontakt med Campus Svetslärare Kari'
Liikanen och dom är helt med på noterna och kan stå för ihop svetsning och den del av
fundamentet som är av stål. (se bifogade bilder och ritningar)

Sedan tog jag kontakt med SSAB:s platschef för ev. sponsring av plåten och då var jag inne
pä nyheten fossilfi-itt eftersom jag vill ha blank plåt (inte bmnaktig cortenplåt som Ljusdal)
när det gäller fossilfritt har jag fått troligt nej, men dom funderar vidare pä annat, (oavsett'
är det inte speciellt dyrt att köpa in 3 plåtar på 500 x 1700 mm) Sedan finns det flera
företag som kan trycka ut text, men även Campus har vissa möjligheter.
Förslaget är belyst inifrån och därför har jag tittat på en plats som har nära till El mm och
mitt förslag är ca 100 meter till höger om nuvarande Läget. Där finns idag en grillplats men
bakom den delvis uppväxt häck och någon bänk.(Se bifogad bild)
Jag ber Er därför att beakta dessa ändringar i förslaget innan beslut. Kan också nämna att
frågan är på vägatt tas upp i Nyköping och där är Ledarskribenten OlofJonmyren
informerad. MEN inte ska väl Nyköping komma före Oxelösund ???
Med väoiifi hälsni

'Göran Larss(

Sjögatan l B

613 33 Oxelösund

0762778040

markalarsson^gmail. com
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