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Kommunstyrelsens årsredovisning 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2022 fastställs.

2. 79,8 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2023.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2022 för kommun-
styrelsens verksamhet. Årsredovisningen redovisar uppföljning av mål och ekonomi per 31
december 2022.

Måluppfyllelse

Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar en god eller mycket god måluppfyllelse för
styrelsens mål avseende kommunmålen Mod och framtidstro, God folkhälsa, Attraktiv
bostadsort och Hållbar utveckling. Bland annat visar mål kring näringslivsarbetet positiva
resultat samt mål kopplat till God folkhälsa som visar att långtidssjukfrånvaron minskar och
uttag av friskvårdsbidrag ökar. Även de ekonomiska mätbara målen för Hållbar utveckling
visar god måluppfyllelse.

Inom målområdet Trygg och säker uppväxt är måluppfyllelsen relativt låg. Här är tre av fem
mätbara mål bedömda som ej uppfyllda men främst för att mått saknas och bedömning av
måluppfyllelse är svår då statistikunderlag saknas. Inom målområdet Trygg och värdig
ålderdom är måluppfyllelsen låg. Här är de mätbara målen främst kopplade till graden av
nöjdheten avseende maten på särskilda boenden och hemtjänst som inte når upp till mål-
satt nivå.

Ekonomi

Ekonomiskt redovisar kommunstyrelsen ett resultat som är 1,9 mkr bättre än budgeterat.
Den omsättningsmässigt största verksamheten inom kommunstyrelseförvaltningen är
fastighetsverksamheten, vilken redovisar ett underskott med -2,9 mkr (-1,6 mkr). Övriga
större budgetavvikelser finns inom Gemensam administration 3,1 mkr, inom
Räddningstjänsten (1,0 mkr) inom Nämndverksamheten 0,8 mkr samt Bostadsanpassning
0,8 mkr.

Investeringsbudgeten 2022 uppgick till 184,7 mkr, jämfört med 265,3 mkr 2021. Av denna
budget bestod 93,7 mkr av överförda medel från 2021 och 6,8 mkr ur investeringsreserven.
Utgifterna uppgick till 63,2 mkr, en avvikelse mot budget på 121,5 mkr. De största
orsakerna till avvikelsen beror på:

Byggnationen av en ny förskola vid Peterslund blev försenad på grund av leveransproblem,
en budgetavvikelse på 21,6 mkr.

Förseningen ledde i sin tur till försening av den planerade renovering av Peterslundsskolan,
en budgetavvikelse på 25,0 mkr.

Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Kommunstyrelsen
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Renovering av stallet Stjärnholm kom igång senare än planerad beroende på att vi vid
första anbuds rundan inte fick några anbud utan vi var tvungna att själva gå ut och
marknadsföra projektet för att få in anbud, en avvikelse mot budget på 18,4 mkr.

Ett nytt politiskt beslut innebär att en planerad ny restaurang vid Läget inte kommer att
byggas i kommunens regi, en budgetavvikelse på 22,0 mkr.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens årsredovisning för 2022
fastställs samt att 79,8 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget
2023.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

Johan Persson Henny Larsson
Kommunchef HR-chef

Beslut till:
Kommunchef (FK)

HR-chef (FK)

Controller (FÅ)



Kommunstyrelsen

Årsredovisning
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Inledning

Årshändelser

Oxelösunds kommun blev 2022 Årets klättrare i Svenskt näringslivs rankning och höjde sitt resultat

rejält när det gäller företagens samlade bedömning om kommunens företagsklimat. Det långsiktiga

arbetet med att förbättra företagsklimatet har resulterat i att kommunen fick det bästa betyget

kommunen haft någon gång

I SKR:s undersökning Nöjd kundindex blev Oxelösunds kommun näst bäst i landet för området

Upphandling.

Under 2022 var det val i Sverige och kommunstyrelseförvaltningen verksamheter ansvarade för att

valet kunde genomföras på ett tryggt och rättssäkert sätt.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar

för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och

samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet och ansvarar för

samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter

som:

 Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande

 Kommunens personalpolitik

 Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad

 Omvärldsrelationer

 Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet

Den 9 februari lyfte Folkhälsomyndigheten de flesta rekommendationer och restriktioner med

anledning av pandemin covid-19. Därmed fasades kommunens arbete med anledning av pandemin ut

efter två år och arbetet i verksamheterna återgick till ett mer normalt läge. Covid-19 har sedan dess

inte hanterats som en samhällsfarlig sjukdom även om den påverkat kommunens olika verksamheter.

Kriget i Ukraina har lett till att kommunen har vidtagit åtgärder för att förbereda mottagande av

flyktingar. En förvaltningsgemensam arbetsgrupp har planerat mottagande av skyddsbehövande,

upprättat samarbete med hyresvärdar och upprättat samarbete med civilsamhället. Tillfälligt boende

ställdes på kort tid iordning och erbjöds Migrationsverket. I samarbete med Svenska kyrkan, Röda

korset, Häggenkyrkan, Lions, Företagarföreningen och andra föreningar har hjälp och stöd förmedlats

till egenbosatta ukrainare i Oxelösund. Under september månad sker mottagande av de första

ukrainare som anvisats av Migrationsverket.

Under början av juni skedde en omfattande vattenläcka i matarledningen till Oxelösund. Kommunens

krisledningsorganisation aktiverades och försörjning av vatten säkrades till samhällsviktiga

verksamheter och boende i Oxelösund. Genom en god beredskap och ett koncerngemensamt arbete

kunde kommunens verksamheter och de boende gå tämligen skadeslösa ur denna omfattande

vattenläcka. En mindre undersökning bland kommunens invånare genomfördes efter vattenläckan

som visar att majoriteten av de som svarade var nöjda med den information man fick om statusläge i

vattenläcka och kokningsrekommendationer. Utvärdering av krisledningsarbetet har skett och

erfarenheterna inarbetas nu i planeringen av krisledningsorganisationens arbete.

Under tidig vår tilldelades Oxelösunds kommun för andra året i rad utmärkelsen Årets tillväxtkommun i

Sörmland i SYNA:s undersökning Årets tillväxtkommun.

Kommunens betyg i Svenskt näringslivs undersökning Företagsklimat presenterades i maj. Det
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långsiktiga arbetet med att förbättra företagsklimatet har resulterat i att kommunen fick det bästa

betyget kommunen haft någon gång avseende betyget företagens sammanfattande omdöme om

företagsklimatet. Betyget var 3,45 vilket är en förbättring med 0,2 jämfört med tidigare år

I SKR:s undersökning Nöjd kundindex fick kommunen betyget 68 vilket är ett godkänt betyg. För

området upphandling var kommunen andra bästa kommun i riket.

Medarbetarundersökning genomförs inte 2022 men under året genomfördes en försöksverksamhet

med en kortare arbetsmiljöundersökning. Undersökningen genomfördes i april och oktober. Konceptet

har upplevts positivt och beslut har fattats om att genomföra det på motsvarande sätt under 2023.

Under juli månad infördes Visselblåsartjänst i kommunen.

Under året har renoveringen av Stjärnholms stall startats, byggnationen av Peterslunds förskola

fortsatt, byggnationen av Aktivitetsparken vid Frösängs gärde genomförts och startskottet gått för

renoveringen av Peterslundsskolan. Vidare har statusbesiktning av kommunens sim- och sporthall och

äldreboendet Björntorp skett vilket kommer att kräva åtgärder under kommande år.

Fyra markanvisningar för byggnation av bostäder vid Stenvikshöjden, Sundavägen och Cirkusplatsen

har fortsatt under året. En markanvisningstävling avseende byggnation av 2 st 20 – 24 våningshus på

Villabacken har pågått under året och tilldelningsbeslut fattades av Kommunstyrelsen januari 2023.

Under september genomfördes val i Sverige och resultatet på lokal nivå kom att innebära ett

maktskifte med en ny majoritet i form av en allians av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna

och Sverigedemokraterna. Valdeltagandet var 83,1% av de röstberättigade, en minskning jämfört med

valet 2018 då 86,7% röst-berättigade röstade.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av verksamhetsmål - "Den röda tråden"

Utvärdering per mätbart mål för Kommunmål ”Mod och framtidstro”

Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Kommunstyrelsen ansvarar inte för detta mål men bidrar till måluppfyllelse genom sin verksamhet, tex

med kampanjen BoSafari och markanvisningar.

Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Mått saknas för uppföljning eftersom ingen större medarbetarundersökning genomförts under året och

frågan inte finns med i den nya arbetsmiljömätningen som genomförts två gånger under 2022. Baserat

på diskussioner i kommunledning och arbete med tex schemaläggning och årshjul är bedömningen att

arbetsplatsträffar genomförs regelbundet i alla verksamheter. Bedömningen styrks av fackliga parter
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inom ramen för arbetet med att omarbeta det gemensamma samverkansavtalet som reglerar bland

annat frågan om arbetsplatsträffar. Där bekräftas att arbetsplatsträffar genomförs men synpunkter

finns kring arbetsplatsträffarnas tidsmässiga omfattning samt innehåll.

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Mått saknas för uppföljningen då ingen större medarbetarundersökning genomförts under året och

aktuell fråga inte ställs i den nya arbetsmiljömätningen. Planerade aktiviteter med fokus på

attitydförskjutningar är genomförda men eftersom mått saknas och attityder är svårt att bedöma utan

undersökningar blir det totala bedömningen att målet ej uppnås.

Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke #OXLS i marknadsföring och

inlägg om Oxelösund.

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Enkätundersökningen som ligger till grund för måttet visar att det är få företag som har svarat att de

använder platsvarumärket i egen marknadsföring. Antalet privatpersoner som anger användande är

också under målet och i dessa fall är det främst #OXLS som används. Även om måttet visar på lågt

resultat i användande av platsvarumärket är det känt att flertalet aktörer använder platsvarumärket,

inte minst företagarföreningen använder varumärket aktivt i sina kampanjer både i press och i sociala

medier. Medborgare har under året uppmanats att skicka in bilder, för att under rubriken "Vi är

Oxelösund" synas som Oxelösundare på infartsskylten. Där har intresserat varit stort. Därav bedöms

måluppfyllelse som god.
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Invånare och lokala aktörer upplever Oxelösunds platsvarumärke #OXLS som positivt

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Enkätundersökningen om platsvarumärket som genomförts i sociala medier och genom utskick i

nyhetsbrev visar att det är relativt få som ställer sig positiva till platsvarumärket. Vid tolkningen av

resultatet framkommer att många svarat utifrån begreppet OXLS och är kritiska till just den

bokstavskombinationen, inte nödvändigtvis till platsvarumärket i stort. När det gäller måtten har man

slagit samman svaren för samtliga tre målgrupper då antalet svaranden var lågt.

Genom metod- och kompetensstöd möjliggör kommunstyrelseförvaltningen för kommunens

enhetschefer att genomföra utvecklingsprojekt

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Vid uppföljning har kommunens olika förvaltningar rapporterat om flera pågående förbättringsarbeten i

sina verksamheter, förbättringsarbeten där Kommunstyrelseförvaltningen i flertalet fall fungerat som

stöd. På Kommunstyrelseförvaltningen har man utöver tidigare befintliga stödfunktioner under året

byggt upp stödjande strukturer genom införandet av en central digitaliseringsenhet. Enheten bidrar

genom både metod och kompetensstöd till resten av kommunen genom stöd i projektledning inom

digitalisering, stöd i verksamhetsutveckling samt processkartläggning.

Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och arbetsprocesser

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Alla verksamheter inom kommunstyrelsen har under året haft pågående arbeten för att utveckla och

ersätta rutiner eller processer. Totalt sett rör det sig om 33 planerade utvecklingsarbeten. Huvuddelen

av dessa är avslutade och färdiga, tex har man infört digital myndighetspost för flera

verksamhetssystem, man har utvecklat inköpsprocessen, infört ett nytt systemstöd för mål och

budgetprocessen, bara för att nämna några. Alla enheter inom förvaltningen har haft pågående

utvecklingsarbete igång och därav bedöms målet uppfyllt.
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Måluppfyllelse för Kommunmål ”Mod och framtidstro”

Utvärdering per mätbart mål för Kommunmål ”Trygg och Säker uppväxt”

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Under sommaren 2022 erbjöds 126 ungdomar som avslutat årskurs 9 eller 1:a eller 2:a året på

gymnasiet feriearbete i kommunens verksamheter. Många ungdomar arbetade ute på kommunens

olika arbetsplatser såsom till exempel fritidshem och kök. Andra deltog i de aktiviteter som skapats

särskilt för feriearbetande ungdomar. Exempel på detta är digitalt entreprenörskap genom Rockie-

startup, skolträdgård, konstprojekt och BRÅ-ambassadörer.

Våldsbrott mot barn och unga (7-14 år) minskar

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Följs upp på årsbasis med statistik från BRÅ och dessa data finns inte tillgängliga förrän i februari

2023. Det är svårt för enbart en nämnd att påverka utfallet för detta mål och ett arbete på bred front

krävs för att skapa förändring kring våldsbrotten. Inom Kommunstyrelseförvaltningen har man drivit

och samordnar arbetet för att utveckla det sk EST-arbetet och genomfört arbete med BRÅ-

ambassadörer under sommaren. Framöver planeras för arbete med SSPF vilket innebär tidiga

insatser på individ och gruppnivå.

Måluppfyllelse mätbara mål

43% (3 st)

57% (4 st)

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse för alla mål tillhörande Mod och framtidstro når nivån

God måluppfyllelse enligt tabellindelning nedan.
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Våldsbrott mot barn och unga (15-17 år) minskar

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Följs upp på årsbasis med statistik från BRÅ och dessa data finns inte tillgängliga förrän i februari

2023. Det är svårt för enbart en nämnd att påverka utfallet för detta mål och ett arbete på bred front

krävs för att skapa förändring kring våldsbrotten. Inom Kommunstyrelseförvaltningen har man drivit

och samordnar arbetet för att utveckla den sk EST-arbetet och genomfört arbete med BRÅ-

ambassadörer under sommaren.

Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Trots att inga elever var ute på prao under vårterminen kunde Kommunstyrelseförvaltningen totalt sett

ta emot 5 ungdomar under hösten 2022.

Genom kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området, till målgruppen vårdnadshavare med

barn på högstadiet, minskar elevers bruk av tobak och alkohol

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Mått till målet saknas då måtten hämtas från undersökningen "Liv och hälsa ung" som enbart levererar

data vartannat år och data för 2022. Baserat på brist på underlag bedöms målet ej uppnått.

Kunskapshöjande insatser har dock genomförts under året, bland annat ett välbesökt föräldracafé, 12

ferieungdomar i arbete som ANDTS-ambassadörer och genomförande av aktiviteten "en vecka fri från

våld".
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Måluppfyllelse för Kommunmål ”Trygg och Säker uppväxt”

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse för alla mål tillhörande Trygg och säker uppväxt når nivån

Relativt låg måluppfyllelse enligt tabellindelning nedan.

Utvärdering per mätbart mål för Kommunmål ”God folkhälsa”

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom att komma in med

Medborgarförslag, E-förslag samt synpunkter i Säg-vad-du tycker ska öka (D/B)

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

De olika kanalerna för delaktighet för medborgarna används i olika grad och i år i en begränsad

omfattning. Till exempel har inte ett enda medborgarförslag inkommit men flera e-förslag och betydligt

fler synpunkter via "säg vad du tycker". Flera av de förslag som har inkommit har också verklighet och

omskrivna vilket kan antas öka graden av delaktighet framöver. Under november genomfördes en

informationskampanj i sociala medier för att öka medborgarnas delaktighet, dock hann inga resultat av

den kampanjen ses i statistiken. En medborgardialog har också genomförts. Sammanfattningsvis kan

sägas att möjligheterna för medborgarna har funnits om än i befintlig och ej i utökad form samt att

nyttjandet inte har ökat.

Måluppfyllelse mätbara mål

60% (3 st)

40% (2 st)
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Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt lika stora

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Att utöva påverkan på enskilda medarbetares privata beslut om uttag av föräldraledighet är svårt och

det övergripande arbetet i enlighet med lagstiftning handlar om att medarbetare i Oxelösunds kommun

ska uppleva att det finns goda förutsättningar att förena arbete och föräldraskap. Måtten visar att

uttagen skiljer sig åt mellan könen och i jämförelser minskar skillnaden i uttag något, från 2,9

procentdelar till 1,7 procentdelars skillnad. Målet bedöms inte vara uppnått även om utvecklingen gått

åt rätt håll och kvinnor och män uttag av föräldraledighet närmar sig varandra.

Kommunens medarbetare har god hälsa

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Kommunens totala sjukfrånvaro minskar om än enbart på andra decimalen. Med en decimal är

sjukfrånvaron beräknat i procent den samma som för 2021. Dock ses en minskning när det gäller

långtidssjukfrånvaron. Den minskar till att motsvara 2,8% när hela 2022 summeras. Detta att jämföra

med helåret 2021 då den motsvarade 3,2%.

Andelen av kommunens medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget ökar

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Uttaget av friskvårdbidrag har ökat 2022 i jämförelse med föregående år. I procenttal från 35% till

37%. Dels har friskvårdbidraget ökat i storlek vilket kan antas ha främjat uttagsgraden och utöver detta

har flertalet informationskampanjer genomförts under året.

Måluppfyllelse för Kommunmål ”God Folkhälsa”

Måluppfyllelse mätbara mål

50% (2 st)

50% (2 st)
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Utvärdering per mätbart mål för Kommunmål ”Trygg och värdig ålderdom”

Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultatet av brukarundersökningen når inte upp till målsatt nivå och mål uppfylls därmed ej.

Fortlöpande matråd genomförs mellan äldreomsorgen och Kostenheten i syfte att öka nöjdheten.

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultat för mätning av nöjdhet når inte upp till målsatt nivå. Arbete pågår med att utveckla matsedeln

för att öka nöjdheten.

Andelen äldre (65+) som känner sig trygga ska öka

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Mått saknas då trygghetsmätningen inte urskiljer gruppen äldre. En utredning om digitalt utanförskap

har genomförts under året men visar inte på upplevelser av otrygghet hos äldre avseende den

aspekten. En kartläggning kring segregation har också genomförts under året som fångar aspekter

kring trygghet men denna skiljer inte ut gruppen äldre vilket gör bedömningen av måluppfyllelsen svår.

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse för alla mål tillhörande God folkhälsa når nivån God

måluppfyllelse enligt tabellindelning nedan.
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Måluppfyllelse för Kommunmål ”Trygg och värdig ålderdom”

Utvärdering per mätbart mål för Kommunmål ”Attraktiv bostadsort”

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Kommunens resultat vid mätning av näringslivsklimatet för 2022 genom Svenskt näringslivs

undersökning är bra och visar en ökning från föregående år. Skillnaden från tidigare år var så stor att

kommunen blev undersökningens "årets klättrare".

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Av 19 000 ärenden som inkommer till Kommuncenter är 2350 e-post som besvaras av

Kommuncenter. Av dessa besvaras 96% inom 24 timmar. Inom loppet av 48 timmar besvaras 99% av

alla inkomna e-post. Att summan inte är 100% beror på att ärendet inte har avslutats korrekt utan

stannat kvar i systemet som öppet.

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Kommuncenter är vägen in till kommunens alla verksamheter och tjänster. Där arbetar

Måluppfyllelse mätbara mål

100% (3 st)

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse för alla mål tillhörande Trygg och värdig ålderdom når

nivån låg måluppfyllelse enligt tabellindelning nedan.
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kommunvägledare med att svara på frågor, vägleda och hjälpa i första hand invånare, företagare och

besökare. verksamheten får in ungefär 150 ärenden dagligen. Oavsett ärende ger man information

och vägledning som leder till ett snabbare svar på kunders frågor. Kommuncenter säkerställer en god

kvalitet, hög tillgänglighet och bra service samt ett gott bemötande. Ärenden som Kommuncenter

anser vara hanterade innebär exempelvis att Kommuncenter gett information, hjälpt till med en

ansökan, förklarat ett brev eller skickat ett meddelande. I dagsläget hanteras 68 % av alla inkomna

ärenden av Kommuncenter.

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande

ska öka

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Mått saknas för 2022. Mätning kommer göras under 2023. Planerade insatser för att stärka

måluppfyllelsen är genomförda.

Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Inom Kommunstyrelseförvaltningen är hänvisningsgraden 88%. Det innebär att medarbetare på

Kommunstyrelseförvaltningen är bra på att hänvisa sin telefon vid frånvaro. Informationskampanjer har

genomfört inom förvaltningen och gett resultat. Resultatet bedöms ligga tillräckligt nära målvärde för

att målet ska bedömas som uppfyllt.

Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens hantering av ärenden

inom kommunens myndighetsområden

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultatet som presenteras avser år 2021 och kom i en rapport under 2022. Resultatet når inte upp till

önskvärd nivå men flertalet insatser har gjorts under 2022 och antas ge effekter på 2022 års resultat

som synliggörs i rapporten som kommer i april 2023. Försämringen jämfört med föregående mätning

var främst kopplade till livsmedelsområdet vilket troligen har sin grund i pandemin och att kontakterna

med företagen var av mer kontrollerande och uppstyrande karaktär istället för stöttande. Glädjande
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nog har det skett en förbättring inom området bygglov.

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultatet från årets mätning visar goda resultat och överstiger målvärdet och ligger i linje med den

övriga utvecklingen inom näringslivsområdet.

Företagare i Oxelösund upplever att kommunens politiker har en positiv attityd till företagande

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultatet för detta mål når inte riktigt upp till målsatt nivå även om det är en förbättring mot

föregående års mätning, vilket är mycket positivt.

Företagare i Oxelösund upplever att kommunens tjänstepersoner har en positiv attityd till

företagande

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultatet från årets mätning visar goda resultat och överstiger målvärdet och ligger i linje med den

övriga utvecklingen inom näringslivsområdet. Aktiviteter som "100 möten" där flertalet tjänstepersoner

besökt minst 100 företag antas ha påverkat detta resultat.

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av upphandling

Måluppfyllelse vid årets slut
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Kommentar

Resultatet 2021 var mycket bra och Oxelösunds blev bäst i Sverige i NKI-mätningen från SBA

avseende just området upphandling. Resultatet för 2022 kommer i april 2023.

Nya företag startas i kommunen

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Resultatet är bra och målet uppnås genom att 35 nya företag startades 2022. Detta trots en generell

nedgång i Sörmland och Sverige. Oxelösund är en av få kommuner som fortfarande växer i nya

företag.

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

En markanvisning för bostadsändamål har skett under året och målnivån på två uppnås ej även om

det planerats för ytterligare en som nu istället beslutas under januari 2023.

Kommunen anvisar eller säljer mark för företagsetableringar eller expansion

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Tre anvisningar samt försäljningar av mark för företagsetableringar har skett under året vilket

överträffar målnivån.
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Måluppfyllelse för Kommunmål ”Attraktiv bostadsort”

Utvärdering per mätbart mål för Kommunmål ”Hållbar utveckling”

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara

2022 1,0%, 2023 1,5% och 2024 1,5%

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Uppnått värde för 2022 är 3,3 % och målet uppnås. Nämnderna visar fortfarande ett starkt resultat, ett

överskott på 12,9 mkr som kan jämföras med ett överskott på 15,7 mkr 2021.

Exploateringsverksamheten har också bidragit till det resultatet med 7,5 mkr. Jämfört med årsbokslut

2021 visar uppnått värde på 3,3 % (5,6%), en försämring mot ingångsvärdet med 2,3 % enheter vilket

främst beror på högre kostnader för avskrivningar och pensioner.

Nettokostnadsandelen skall vara max 99%. (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter

i förhållande till skatter och statsbidrag)

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan å ena sidan

kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och å andra sidan de löpande intäkterna och

kostnaderna. Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om nettokostnadsandelen är lägre än 100%

har kommunen en positiv balans.

Uppnått värde för 2022 är 97,2 % en försämring mot föregående års 94,3 % men målet nås med

marginal.

Verksamhetetens intäkter har minskat med 3,6 mkr vilket bland annat beror på lägre intäkter för

exploateringsförsäljningar 8,8 mkr samt högre intäkter för försäljning och avgifter 4,7 mkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 38,4 mkr. Några större förändringar är högre kostnader för

fastigheter 7,4 mkr, köpt verksamhet 6,9 mkr, löner 15,8 mkr, pensioner 5,7 mkr och för material

1,8 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag är 38,5 mkr högre än 2021.

Måluppfyllelse mätbara mål

23% (3 st)

77% (10 st)

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse för alla mål tillhörande Attraktiv bostadsort når nivån

Mycket god måluppfyllelse enligt tabellindelning nedan.
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Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30%

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Soliditeten visar på hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansieras med eget kapital.

Koncernens soliditet är 34,4 %, en förbättring jämfört med föregående årsvärde på 33,8 % och målet

uppnås. Förbättringen av soliditeten beror huvudsakligen på att kommunen, Förab och Onyx har

förbättrats sin soliditet. Oxelösunds Hamn och NOVF har en något lägre soliditet.

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2023, 2025,

2027)

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Medarbetarengagemang mäts och målsätts med index för Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Indexvärdet baseras på nio stycken frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning och som

ställs i arbetsmiljömätningen. Rapporterat utfall är det kommunövergripande indexvärdet från mätning i

september 2022 som var 78. Det är samma värde som vid mätningen i april 2022 och hösten 2021.

Alla arbetsgrupper har fått sitt eget gruppresultat och inom ramen för det systematiska

arbetsmiljöarbetet har arbetsgrupperna identifierat åtgärder. Från 2022 prövas att genomföra en

mindre omfattande mätning än tidigare men att istället göra den oftare. Samtidigt presenteras

resultatet direkt till samtliga respondenter och inte enbart till chef. Syftet med detta är att skapa ett

underlag för dialog som förhoppningsvis känns aktuellt och relevant för alla arbetsgrupper att arbeta

med gemensamt för att skapa en högre grad av hälsa och en nära verksamhetsutveckling.

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Året började med en ”fjärde pandemivåg” som medförde höga sjukfrånvarotal under januari och

februari och även under hösten var korttidssjukfrånvaron stor under vissa perioder vilket gör att vi ser i

helårssiffrorna att den korta sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2021. Den totala sjukfrånvaron

ligger dock på samma nivå som föregående år vilket hänger ihop med att den långa sjukfrånvaron har

minskat, från 3,2% till 2,8%. Förvaltningarnas sjukfrånvaro skiljer sig dock en del åt. I äldreomsorgs-
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och utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron generellt minskat i jämförelse med 2021och en liten

minskning ses också hos utbildningsförvaltningen. I övriga förvaltningar har det skett en ökning.

Långtidssjukfrånvaron har blivit lägre i alla förvaltningar utom i social och omsorgsförvaltningen.

Kommunens interna arbete för ökad hälsa har varit aktivt under året och HR:s rehabstödjare har både

fortsatt sina hälsosamtal med enskilda medarbetare och erbjudit mer generella hälsosatsningar på

gruppnivå.

Kommunens hälsofrämjande aktiviteter och föreläsningar har också kommit i gång igen efter

pandemin. Under året har medarbetarna erbjudits kostnadsfri yoga, rörlighetsträning, löpteknik och

löpstyrka samt funktionell träning. De som önskat har också kunnat välja att träna via en app med

kostnadsfri tillgång till över 230 instruktörsledda träningspass.

Resande med kollektivtrafik ska öka

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Målet med fler resande i kollektivtrafik både nås och överträffas med betydligt fler resande med

kollektivtrafik under 2022 i jämförelse med tidigare år. Ökningen beror sannolikt på de satsningar som

gjorts på kollektivtrafik under året, både från regionens sida men också lokalt med beslut om

kostnadsfria busskort för ungdomar samt pensionärer. Under sommaren 2022 beställdes 768

sommarbusskort och av dessa hämtades 692 kort ut. Elever på gymnasiet är ej inräknade då de fick

produkten direkt på sina redan giltiga terminskort.

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45%

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Målvärdet har inte uppnåtts och inte heller har det skett någon ökning avseende andel ekologisk kost.

Orsaken är den begränsade tillgången på ekologiska livsmedel beroende på livsmedelsbristen som

följer av omvärldsläget.

Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Andelen miljöbilar når målnivån men arbetet fortsätter att öka andelen miljöbilar, tex genom att införa
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en fordonspolicy.

Kommunens medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Vid den arbetsmiljömätning som under 2022 genomförts två gånger, senast i september, svarade 89%

att de upplever att deras arbete är meningsfullt. Vid mätningen i april var motsvarande andel positiva

svar 90%. Andelen positiva är hög i jämförelse med andra frågor som ställs men mot bakgrund av att

andel positiva svar minskar samt att målnivån på 92% inte är uppnådd bedöms målet inte uppfyllt.

Orsakerna till minskningen är svår att bedöma men kan tänkas vara kopplad till upplevd hög

arbetsbelastning som följd av fortsatt hög sjukfrånvaro.

Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) tas fram baserat på nio stycken frågor inom

områdena motivation, ledarskap och styrning och som ställs i arbetsmiljömätningen. Mätning har gjorts

två gånger under 2022 och vid samtliga mättillfällen uppnås värdet 78 på en kommunövergripande

nivå. Alla arbetsgrupper har fått sitt eget resultat och inom ramen för det systematiska

arbetsmiljöarbetet har arbetsgrupperna identifierat åtgärder. Detta bör skapa förutsättningar för en

ökad positiv upplevelse och ett högre indexvärde vid framtida mätningar.

Vegetarisk klimatanpassad och ekologisk kost serveras på kommunens skolor, förskolor och

äldreboenden

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Inget sammantaget mått för vegetariskt, klimatanpassad och ekologisk mat finns att tillgå men andelen

vegetarisk kost är 50% samt andelen ekologisk kost är 41%. Andelen klimatanpassad kost mäts inte

för tillfället. På grund av omvärldsläget är tillgången på ekologisk kost begränsad. Baserat på detta

sammantaget bedöms målet vara uppnått.
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Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Målvärdet med ett matsvinn på max 800 kg per månad uppnås tyvärr ej. Det finns i dagsläget problem

med beställningsrutinerna vilket gör att behov är svårberäknat och riskerar att påverka mängden

överbliven mat. Insatser pågår för att förbättra och utveckla rutinerna mellan produktionskök och

beställare.

Kommunala fastigheter är försedda med solcellsanläggningar för uppvärmning av vatten

och/eller för elförsörjning

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

Målet för 2022 uppnås ej. De solcellsanläggningar som planerats för 2022 har ej kunnat genomförs.

De aktuella fastigheterna var Peterslunds nya förskola samt nya restaurangen vid Läget. Pga av

förseningar i byggprocess vid Peterslunds förskola har inga solceller uppförts där än. Förskolan

beräknas vara klar maj 2023. Restaurang Läget kommer inte att byggas i Kommunens regi och

därmed kommer ingen solcellsanläggning att anläggas vid restaurang Läget.

Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om det är möjligt att tillföra

laddstolpar

Måluppfyllelse vid årets slut

Kommentar

3 nya laddstolpar med 6 uttag är driftsatta under kvartal 1 vid Oxelöskolan.
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Måluppfyllelse för Kommunmål ”Hållbar utveckling”

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse för alla mål tillhörande Mod och framtidstro når nivån

God måluppfyllelse enligt tabellindelning nedan.

Uppföljning av nämndens styrning i övrigt

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 innehåller ett avsnitt med rubriken "Kommunstyrelsens

styrning i övrigt". Samtliga mål under denna rubrik återfinns under respektive kommunmål och resultat

för respektive mål redovisas där.

Uppföljning av arbetet med "förändringsbeskrivning"

Kommunstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplanen för 2022 en sammanställning av flertalet

planerade projekt och åtgärder kopplat till rubriken utvecklingsarbete. Huvuddelen av dessa är

hämtade från förändringsbeskrivningen för 2022 och i huvudsak har dessa lagts in som aktiviteter i

förvaltningens handlingsplaner. Totalt sett är det 26 stycken olika projekt och åtgärder. Av dessa är 14

genomförd under 2022. Utöver de som är klara är flertalet påbörjade men ännu inte avslutade.

Exempel på genomförda arbeten är utveckling av feriearbete i föreningar, användning av e-avrop, en

gemensam kostorganisation, ett utökat uppdrag för kommuncenter kopplat till de kommunala bolagen

och ett breddat statistikunderlag. Ett par av åtgärderna har också bedömts vara svåra att genomföra

under 2022 och finns fortsatt med i förändringsbeskrivningen för 2023. Det rör sig tex om överföring av

förvaltarprocessens administration från Kustbostäder till kommunstyrelseförvaltningen.

Den allra största orsaken till att inte fler av de planerade utvecklingsarbetena är genomförda beror på

resursbrist i förvaltningen olika verksamheter, resursbrist beroende på olika typer av frånvaro

alternativt vakanser som varit svåra att tillsätta.

Väsentliga personalförhållanden

På kommunstyrelseförvaltningen var det den 30 november 2022 67 st tillsvidareanställda medarbetare

samt en visstidsanställd. Utöver detta finns det flertalet timanställda, främst inom kostenheten men

också inom Kommunikations- och serviceenheten. Jämför vi hur dessa medarbetare arbetat under

2022 har man tillsammans med allt timavlönat arbete utfört arbete motsvarande 73 årsarbetare.

Differensen kan tyckas stor men inom ramen för den arbetade tiden finns också sommarens

feriearbetare som 2022 slog rekord i antal och förvaltningen avlönade totalt sett 126 feriearbetare

vilket förstås påverkar graden av timavlönat arbete. Av den totala arbetade tiden på 73 årsarbetare

motsvarar det timavlönade arbetet närmre 9 årsarbetare. I detta finns förstås också övriga timvikarier,

tex de som arbetar på kostenheten för att täcka frånvaron där. Förvaltningen har under året haft flera

vakanser som påverkat både statistiken men främst verksamheten och genomförandegraden av

planerade aktiviteter. Vakanserna beror både på föräldraledighet och sjukfrånvaro som har varit svåra

att vikarietillsätta. Utöver detta har ett par medarbetare valt att sluta och förvaltningen har haft

svårigheter att ersättningsrekrytera med rätt kompetens. När vi går in i 2023 är en del av dessa

utmaningar hanterade medan andra kvarstår. I början av 2022 organiserade kommunen om sin

Måluppfyllelse mätbara mål

29% (4 st)

71% (10 st)
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strategiska IT-funktion och på Kommunstyrelseförvaltningen inrättades en enhet för digitalisering. Här

är målsättningen att samla kommunens strategiska IT-kompetens som stödfunktion för övriga

förvaltningar och samordnare av kommunens övergripande digitaliseringsarbete.

Förvaltningens medarbetare har generellt en låg sjukfrånvaro och för helåret 2022 är den 3,5%. En

liten ökning från föregående år. Många enheter inom förvaltningen har mycket låg frånvaro medan ett

par enheter ligger runt 7% i sjukfrånvaro. När det gäller övertidsarbetet är det generellt lågt på

förvaltningen även om det skett en ökning under 2022. Den går dels att hänvisa till ekonomienheten

där det funnits vakanser och dels på kostenheten som har tampats med svårigheter att bemanna

frånvaro. Utöver detta har det förekommit en del övertid på kanslienheten där man under höstens

valrörelse hade en extra hög arbetsbelastning.

Nämndernas driftredovisning

Kommunstyrelsen

Utfall mot budget

Ekonomiskt utfall 2022, tkr
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Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 1,9 mkr bättre än budgeterat, de större avvikelserna

kan hänvisas till följande verksamheter.

Nämndverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,8 mkr vilket beror ett högre bidrag för

feriearbetare från Region Sörmland.

Gemensam verksamhet staben visar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr som kan hänvisas till lägre

kostnader för konsulter.

Markförsörjningen, som ingår i verksamheten fysisk och teknisk planering och verksamhet, redovisar

en negativ budgetavvikelse på 0,3 mkr som fördelar sig på högre personalkostnader, lägre

arrendeintäkter, högre intäkter för skogsavverkning. Kostnaderna för denna skogsavverkning har

uppstått under 2021.

Näringsliv redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr som kan hänvisas till lägre kostnader för konsulter

och övriga tjänster.

Räddningstjänsten bidrar med 1,0 mkr till det positiva resultatet, vilket beror på en positiv avräkning för

2021.

Verksamhet idrotts- och fritidsanläggningar visar en negativ avvikelse mot budget på 0,6 mkr på grund

av högre anläggnings-kostnader för ramdalsanläggningen.

Kostnader för bostadsanpassning redovisas för kommunstyrelsen under verksamheten vård- och

omsorg Sol och HSL. Kostnaderna har hittills varit 0,8 mkr lägre än budget, vilket beror på att inga

stora anpassningar har behövt göras.

Kostnader för kommunikationervisar ett underskott på 0,4 mkr vilket beror på högre kostnader för

kollektivtrafiken. Busstrafiken har förstärkts för att minska trängsel under coronapandemin.

Den största budgetavvikelsen visas inom verksamheten gemensam administration, ett resultat på

3,1 mkr. Personalkostnader är 3,2 mkr lägre än budgeterat, delvis på grund av vakanser och delvis för

lägre kostnader för intjänad semester än budgeterat. Kostnader för köpt verksamhet är 0,5 mkr lägre

än budget vilket beror på positiva avräkningar för IT-verksamheten och Löneservice. Övriga kostnader

som konsultkostnader är 0,6 mkr högre än budget.

Av kommunstyrelsens omslutning redovisas ca 58% av intäkterna och 41 % av kostnaderna i

fastigheter och lokaler som omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och kommunhus. Verksamheten

redovisar en negativ budgetavvikelse på 2,9 mkr. Förvaltningsuppdraget redovisar ett underskott på

0,9 mkr på grund av högre driftkostnader samt lägre kostnader för skadegörelse.

Upparbetade kostnader inom ett investeringsprojekt för en restaurang vid Läget har omförts till driften

och försämrat resultatet med 2,1 mkr. Kostnader för rivning av Oxelö förskola har blivit lägre än

budgeterat, 0,5 mkr.

Inom verksamheten speciella funktioner visas kostnader för kommunskydd och facklig verksamhet, ett

resultat på 0,4 mkr som beror på lägre personalkostnader inom facklig verksamhet.

Måltidsverksamheten visar ett negativt resultat på 0,4 mkr som främst kan hänvisas till högre

kostnader för livsmedel. Verksamheten har utökat med matlagning till fler förskolor. Förutom fler

måltider har det också skett en prisökning gentemot verksamheterna.

Utfall jämfört med föregående år

Kommunstyrelsens resultat är 0,8 mkr bättre 2022 än 2021.

Anslaget för helåret 2022 till Kommunstyrelsen sattes av Kommunfullmäktige till 79,3 mkr, en ökning

med 0,3 mkr jämfört med 2021. Efter detta har anslaget ändrats till 89,4 mkr genom följande beslut:

 En tilldelning på sammanlagt 0,1 mkr ur reserven för löneökning av prioriterade grupper

 En omfördelning på 0,4 mkr som avser en lägre avgift för personalomkostnader från

kommunstyrelsen till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter

 En tilldelning på 8,4 mkr ur anslaget för kapitalkostnader för nya investeringar och för höjda
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kapitalkostnader för simhall och sporthall på grund av ändrade avskrivningstider

 En tilldelning på 1,9 mkr för rivning av Oxelö förskola

Anslagsökningen jämfört med 2021 på 0,3 mkr beror på följande förändringar.

 Riktade medel från staten för omsorgslyftet med 2,7 mkr har tagits bort.

 Hyra av företagshuset på 0,8 mkr har tagits bort då fastigheten inte längre hyrs.

 I ramen ligger driftkostnader för Oxelöskolan och det nya särskilda boendet på sammanlagt

2,2 mkr.

 Från 2022 har budget för försäkringar på 0,6 mkr flyttats från nämnderna till

kommunstyrelsen.

Skillnaden i övrigt består bland annat av höjd ersättning till Kustbostäder,1,0 mkr, till

Räddningstjänsten 0,2 mkr, löneökningar 0,7 mkr, IT-kostnader 0,6 mkr. Anslag för kapitalkostnader

för befintliga investeringar har minskat med 1,6 mkr och budgeterade högre arrendeintäkter har också

medfört att anslaget har minskat med 0,1 mkr.

 

Intäkterna är 24,7 mkr högre än föregående år.

Ett extra bidrag för feriearbetare har medfört att bidragen är 0,6 mkr högre jämfört med 2021.

Hyresintäkterna är 21,4 mkr högre än föregående år. Hyresintäkter förändras med kompensation för

ombyggnader och ökade kapitalkostnader i våra fastigheter. Den största delen av ökningen beror på

Oxelöskolan och ett nytt särskilt boende.

Arrendeintäkter är 0,7 mkr lägre än föregående år.Under 2021 har retroaktiv fakturering skett på grund

av att arrendeavgiften inte varit fastställd av Arrendenämnden på delar av kommunens arrenden, vilket

har medfört en engångsintäkt för 2021 som medför att intäkterna för 2021 är högre än 2022.

Kostenhetens intäkter för måltider är 3,5 mkr högre än föregående år, vilket beror på fler antal sålda

portioner och en prisuppräkning.

Kostnaderna är 34,0 mkr högre jämfört med föregående delår.

Personalkostnaderna svarade för 2,0 mkr av ökningen. Jämfört med föregående år en ökning på

4,2 %, vilket kan hänvisas till löneökningen och helårseffekten på att kostenheten övertagit personal

från förskola och skola. Förra årets vakanser blev tillsatta, men andra vakanser har kommit till under

året och dessa har delvis ersatt med konsulter.

Lokalkostnaderna har stigit med 2,6 mkr vilket beror på de nya lokalerna Oxelöskolan, ett

tillkommande särskilt boende och en höjd hyra för kommunhuset.

Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 1,6 mkr jämfört med föregående år vilket till stor del

beror på ökade kostnader inom fastighetsförvaltning på grund av högre driftkostnader.

Övriga kostnader ökade med 34,0 mkr jämfört med 2021. Kapitalkostnader står för 22,8 mkr av denna

ökning. Oxelöskolan och ett nytt särskilt boende är några av de stora anläggningar som har startat

sina avskrivningar. Kortare avskrivningstiden för simhall och sporthall bidrar också till högre

kapitalkostnader.

Kostnader för rivning av Oxelö förskola på 1,4 mkr har kommit till under 2022.

Upparbetade kostnader på 2,1 mkr inom en investering för en ny restaurang vid Läget har lagts över

till driften.

Övriga fastighetskostnader har stigit med 1,5 mkr.

Kostnader för livsmedel har stigit med 2,0 mkr.
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Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget för investeringar uppgick till 184,7 mkr varav 93,7 mkr är tilläggsbudget

från 2021.

Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven på 6,8 mkr för bland annat ett

byggstaket, actionparken vid Oxelöskolan, sprinklers och konferenssalen D-skolan.

Årets utgifter uppgår till 63,2 mkr. En avvikelse mot budget på 121,5 mkr. De största orsakerna till
avvikelsen beror på:

 Byggnationen av en ny förskola vid Peterslund blev försenad på grund av leveransproblem, en
budgetavvikelse på 21,6 mkr.

 Förseningen ledde i sin tur till försening av den planerade renovering av Peterslundsskolan,
en budgetavvikelse på 25,0 mkr.

 Renovering av stallet Stjärnholm kom igång senare än planerad beroende på att vi vid första
anbuds rundan inte fick några anbud utan vi var tvungna att själva gå ut och marknadsföra
projektet för att få in anbud, en avvikelse mot budget på 18,4 mkr.
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 Ett nytt politiskt beslut innebär att en planerad ny restaurang vid Läget inte kommer att byggas
i kommunens regi, en budgetavvikelse på 22,0 mkr.

Störst andel av årets investeringsmedel har gått till byggnation av en ny förskola på ängen vid

Peterslund (30,4 mkr) som blir klar våren 2023. Aktivitetsparken vid Oxelöskolan, en investering på

8,3 mkr, är klar och invigds. Planerat underhåll av diverse fastigheter har skett på 5,5 mkr. Fortsatt

renoveringsarbete på Stjärnholm stallet har skett på 4,3 mkr. Ramdalsskolan har försetts med

fjärrvärme, en investering på 1,9 mkr.

Av de återstående oförbrukade investeringsmedlen för 2022 äskas 79,8 mkr som tilläggsbudget till

2023.

 

Bilaga 1: Sammanställning av mätbara mål (Bokslut 2022)

Mod och framtidstro

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Trygg och säker uppväxt

Nämndmål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023
och 90 personer 2024

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar Kommunkoncern

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun Kommunkoncern

Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke #OXLS i
marknadsföring och inlägg om Oxelösund.

Kommunstyrelsen

Invånare och lokala aktörer upplever Oxelösunds platsvarumärke #OXLS
som positivt

Kommunstyrelsen

Genom metod- och kompetensstöd möjliggör kommunstyrelseförvaltningen
för kommunens enhetschefer att genomföra utvecklingsprojekt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och
arbetsprocesser

Kommunstyrelsen

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet Kommunkoncern

Våldsbrott mot barn och unga (7-14 år) minskar Kommunstyrelsen

Våldsbrott mot barn och unga (15-17 år) minskar Kommunstyrelsen

Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen (exkl
Kostenheten som hanteras separat)

Kommunstyrelsen

Genom kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området, till målgruppen
vårdnadshavare med barn på högstadiet, minskar elevers bruk av tobak och
alkohol

Kommunstyrelsen
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God folkhälsa

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Trygg och värdig ålderdom

Nämndmål

Attraktiv bostadsort

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom att
komma in med Medborgarförslag, E-förslag samt synpunkter i Säg-vad-du
tycker ska öka (D/B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt
lika stora

Kommunkoncern

Kommunens medarbetare har god hälsa Kommunkoncern

Andelen av kommunens medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget ökar Kommunstyrelsen

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras Kommunstyrelsen

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras Kommunstyrelsen

Andelen äldre (65+) som känner sig trygga ska öka Kommunstyrelsen

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat
ska förbättras/öka (B)

Kommunfullmäktige

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag
ska bibehållas (B)

Kommunfullmäktige

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt
ska öka (B)

Kommunfullmäktige

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett
gott bemötande ska öka (B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är
tillgängliga

Kommunkoncern

Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens
hantering av ärenden inom kommunens myndighetsområden

Kommunkoncern

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande Kommunkoncern

Företagare i Oxelösund upplever att kommunens politiker har en positiv
attityd till företagande

Kommunstyrelsen

Företagare i Oxelösund upplever att kommunens tjänstepersoner har en
positiv attityd till företagande

Kommunstyrelsen

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av upphandling Kommunstyrelsen

Nya företag startas i kommunen Kommunstyrelsen

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål Kommunstyrelsen
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Hållbar utveckling

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Kommunen anvisar eller säljer mark för företagsetableringar eller expansion
(efterfrågebaserat)

Kommunstyrelsen

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska
vara 2022 1,0%, 2023 1,5% och 2024 1,5% (D/B)

Kommunfullmäktige

Nettokostnadsandelen skall vara max 99%. (Skillnaden mellan kostnader
och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag) (D/B)

Kommunfullmäktige

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (B) Kommunfullmäktige

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts
vartannat år (2023, 2025, 2027) (B)

Kommunfullmäktige

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska (D/B) Kommunfullmäktige

Resande med kollektivtrafik ska öka (D/B) Kommunfullmäktige

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45% (D/B) Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet Kommunkoncern

Kommunens medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt Kommunstyrelsen

Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka Kommunstyrelsen

Vegetarisk klimatanpassad och ekologisk kost serveras på kommunens
skolor, förskolor och äldreboenden

Kommunstyrelsen

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar Kommunstyrelsen

Kommunala fastigheter är försedda med solcellsanläggningar för
uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning

Kommunstyrelsen

Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om det är möjligt
att tillföra laddstolpar

Kommunstyrelsen
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Tillägg till verksamhetsplan 2023 kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Anta reviderad verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2023-2025

2. Sammanfattning
I förberedelsearbetet med Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 genomfördes
26 oktober 2022 en workshop med kommunstyrelsen där förvaltningen presenterade
förslag till mål. När resultatet av workshopen sedan skulle föras in i dokumentet för
verksamhetsplanen föll ett antal mål bort och skrevs aldrig in i den verksamhetsplan som
sedan beslutades. Verksamhetsplanen är nu kompletterad med dessa målformuleringar
som är enligt nedan:

Bruk av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående
år. (God folkhälsa)

För att minska negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade nybyggnationer och
större ombyggnationer uppfylla kriterier för ”Gröna lån” (Hållbar utveckling)

En jämnare könsfördelning bland anställda på KS jämfört med föregående år (Hållbar
utveckling)

För att minska negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommit avfall reduceras
och återvinning öka jämfört med föregående år (Hållbar utveckling)

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2023-2025 reviderad

Johan Persson Henny Larsson
Kommunchef HR-chef

Beslut till:
HR-chef (FÅ)
Kommunchef (FK)

Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Kommunstyrelsen
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Inledning
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025 (bilaga
Mål och budget 2023–2025, beslutad av KF 22-11-09).

Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2023 - 2025 för att
skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till Kommunstyrelsens verksamhetsplan har behandlats i facklig samverkan som
informationsärende den 17 november.

Med utgångspunkt i verksamhetsplanen ska kommunstyrelseförvaltningen upprätta en
handlingsplan, där kommunstyrelsens mål omsätts i de konkreta åtgärder som planeras för
att uppnå styrelsens mål. Handlingsplan fastställs av kommunchefen.

Varje enskild medarbetares arbetsinsats avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena
i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa delaktighet ska varje medarbetares
uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren,
handlingsplanen och verksamhetsplanen.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett
övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska
ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi
och verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen.
Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som:

o Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande

o Kommunens personalpolitik

o Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning, samhällsbyggnad och
övergripande strategisk planering

o Omvärldsrelationer

o Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet

o Kollektivtrafik

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande
organisation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för:

o Ledning o Personalpolitik

o Styrning och samordning o Översiktligt fysisk planering

o Ekonomisk förvaltning o Kommunikation

o Övrig förvaltning
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Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar
genom gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:

o Service och kunskapsstöd

o Verksamhetsutveckling

o Processledning

o Kontroll och uppsikt

o Utredningar

Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, det
lokala näringslivet, politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag
samt andra intressenter och organisationer.

Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner

Ekonomienheten
Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och
kommuninvånare är att vara ett kunskapsstöd, ge service, utveckla kommunens ekonomi.
Det inkluderar att budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och
ekonomirutiner. Inom enheten finns också en inköpsfunktion med uppdrag säkerställa
rättssäkerheten i kommunens affärer, göra affärer utifrån en dialog med de lokala
näringsidkarna samt ansvara för att genomföra kommunens upphandlingar.
Ekonomienheten inrymmer också en fastighetsfunktion som beställer drift och del av
förvaltning gentemot Kustbostäder. Fastighetsfunktionen ansvarar för lokalberedning,
förvaltning av fastigheter samt hyresavtal.

Kommunikations- och serviceenheten
Enheten ansvarar för att förvalta, driva, stödja och utveckla kommunens interna och
externa kommunikation. Inom uppdraget finns platsvarumärket ”Vi är Oxelösund”. Vi
samordnar den externa kommunikationen och ansvarar för driften av kommunkoncernens
fyra webbplatser och intranät. Vi driver och utvecklar kommunens digitala kanaler.

Kommuncenter är en del av enheten och finns i första hand till för invånaren, besökaren
och företagaren. Utöver att vara första kontakten in till kommunen hanterar Kommuncenter
även bostadsanpassningsbidrag, parkeringstillstånd för funktionsnedsatta samt busskort till
bland annat våra gymnasieelever. Kommuncenter säkerställer en god kvalitet, hög
tillgänglighet och bra service samt ett gott bemötande. Enheten har även
samordningsansvaret för finskt förvaltningsområde. På enheten finns även kommunhusets
internservice, kommunkoncernens posthantering samt att vi också kör ut
hemtjänsttagarnas matlådor.

Näringsliv
Övergripande mål för näringslivsarbetet är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska
ha fler nöjda företag som utvecklas lönsamt och hållbart. Fler nöjda företag och
företagsledare ska också leda till fler företagsetableringar och nystartade företag. Detta
ska i sin tur leda till fler jobb och öka både skatteintäkter och stimulera till ökad konsumtion
och utbyte av företagstjänster. Ett långsiktigt resultatmål för näringslivsarbetet är att uppnå
en förbättring av betygen i både Svenskt näringslivs årliga enkät och SKR Insiktsmätning
så att Oxelösunds företag ska fortsätta trivas, satsa, investera och rekrytera i Oxelösund.
Fokus inom näringslivsområdet är att förbättra kommunens service, dialog och samarbete
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med företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering,
näringslivets tillgång till kompetens och företagens hållbara utveckling.

Kommunstrateg
Kommunstrategen arbetar kommunövergripande med att ge kunskapsstöd och initiera och
driva verksamhetsutveckling och strategiska projekt. Funktionen samordnar kommunens
styrprocesser och säkerställer kvalitetsfrågor kopplat till uppföljning ur ett
fullmäktigeperspektiv. Medverkar även i arbetet med de kommunala bolagen.

Stöd och strategi
Den organisatoriska delen av kommunstyrelseförvaltningen som heter Stöd och strategi
samlar flera strategiska uppdrag samt de underliggande enheter som beskrivs nedan.

Mark och exploatering
Som markägarens (kommunens) representanter är Bostadsförsörjningsprogram,
Översiktsplan samt mål och budget de strategiskt viktigaste styrdokumenten med löpande
uppdateringar och ställningstaganden.

I funktionen ingår även att ta fram och operativt driva skogsbruksplan, framtagning av
strategi och upplägg samt operativ hantering av arrenden i alla juridiska former, initiering
och delaktighet i framtagning av detaljplaner samt löpande möten med exploatörer för
deras etablering och utveckling av projekt inom Oxelösunds kommun.

Brottsförebyggande arbete och social hållbarhet

Funktionen tillhör organisatorisk Stöd och strategi och arbetar med att utveckla och driva
det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet med utgångspunkt i organisation för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vidare ska funktionen vara ett
kompetensstöd rörande hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och samordna arbetet med social
hållbarhet i ett kommunövergripande perspektiv med stöd från förvaltningarna.
Ovanstående inkluderar också det förebyggande arbetet kring ANDTS.

Kostenheten
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider
av hög och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till
förskola, skola och äldreomsorg på årets alla dagar.

Digitaliseringsenheten
Digitaliseringsenhetens övergripande uppdrag är initiera, driva och stödja
verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter samt att utveckla
beställarfunktionen. Genom att samla IT-strategiska resurser och därmed överbrygga och
samordna arbetet mellan de olika förvaltningarna arbetar enheten för en kunddriven digital
utveckling i kommunen.

Kanslienheten
Kanslienheten ansvarar för nämndadministrationen för kommunens nämnder och
kommunfullmäktige. Enheten svarar också för råd och stöd, till förvaltningar och
förtroendevalda, i förvaltnings- och offentlighetsrättsliga frågor.

Kanslienheten är vidare ansvarig för stora delar av kommunens hantering av allmänna
handlingar, från registrering och diarieföring av inkommande post till utlämnande av
handlingar och arkivering.
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Inom enheten finns kommunens säkerhetsfunktion som kontaktperson för -och
samordnare av arbetet med räddningstjänst, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd
samt trygghet för förtroendevalda.

HR-enheten
HR-enhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett
kvalificerat kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp områdena, arbetsmiljö,
hälsa och rehabilitering, arbetsrätt och lönebildning, kompetensförsörjning och HR-
administration.

Ekonomi

Internbudget 2023 - 2025
.

(Tkr)

NETTOKOSTNAD

Årsprognos

per oktober

2022

Grund-

budget

2022

Förändring

mot grund-

budget 2022

M & B

2023

11 Nämndverksamhet -3 517 -4 189 -240 -4 429

16 Gem verksamhet (Stab) -12 786 -11 867 -631 -12 498

21 Hållbar utveckling -5 -100 -45 -145

22 Fysisk o teknisk planering o vsh 6 133 5 863 -1 402 4 461

24 Näringsliv,turism,konsum.info -1 408 -2 197 36 -2 161

26 Park, torg, allmänna platser -8 -8 0 -8

28 Räddningstjänst -8 440 -9 405 -258 -9 663

29 Infrastruktur Övrigt -70 -70 248 178

34 Idrotts- o fritidsanläggningar -7 378 -755 -374 -1 129

55 Vård o omsorg SoL och HSL -1 345 -1 984 345 -1 639

62 Flyktingmottagande 15 0 0 0

72 Arbetsomr o lokaler -415 17 -419 -402

76 Kommunikationer -2 488 -2 488 -570 -3 058

81 Komm.gem adm o gem service -43 186 -45 566 -488 -46 054

83 Fastigheter och lokaler -4 646 -2 085 2 973 888

86 Kommunskydd -2 751 -2 975 -167 -3 142

89 Måltidsverksamhet -2 361 -1 557 -769 -2 326

S:a Nettokostnad -84 657 -79 366 -1 761 -81 127
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(Tkr)

INTÄKTER

Årsprognos

per oktober

2022

Grund-

Budget

2022

Förändring

mot grund-

budget 2022

M & B

2023

11 Nämndverksamhet

16 Gem verksamhet (Stab)

21 Hållbar utveckling

22 Fysisk o tekn planering o vsh

24 Näringsliv,turism,konsum.info

26 Park, torg, allmänna platser

28 Räddningstjänst

29 Infrastruktur Övrigt

34 Idrotts- o fritidsanläggningar

55 Vård o omsorg SoL och HSL

62 Flyktingmottagande

72 Arbetsomr o lokaler

76 Kommunikationer

81 Komm.gem adm o gem serv

83 Fastigheter och lokaler

86 Kommunskydd

89 Måltidsverksamhet

930

303

0

8 926

0

0

0

710

4 915

0

225

692

0

12 147

75 128

177

24 355

108

237

0

8 537

0

0

0

710

5 176

0

25

1 085

0

11 223

55 053

173

24 152

110

20

0

194

0

0

0

432

-206

0

23

-85

0

2 253

20 170

12

314

218

257

0

8 731

0

0

0

1 142

4 970

0

48

1 000

0

13 476

75 223

185

24 466

S:a Intäkter 128 508 106 479 23 237 129 716

(Tkr)

KOSTNADER

Årsprognos

per oktober

2022

Grund-

Budget

2022

Förändring

mot grund-

budget 2022

M & B

2023

11 Nämndverksamhet

16 Gem verksamhet (Stab)

21 Hållbar utveckling

22 Fysisk o tekn planering o vsh

24 Näringsliv,turism,konsum.info

26 Park, torg, allmänna platser

28 Räddningstjänst

29 Infrastruktur Övrigt

34 Idrotts- o fritidsanläggningar

55 Vård o omsorg SoL och HSL

62 Flyktingmottagande

72 Arbetsomr o lokaler

76 Kommunikationer

81 Komm.gem adm o gem serv

83 Fastigheter och lokaler

86 Kommunskydd

89 Måltidsverksamhet

-4 447

-13 089

-5

-2 793

-1 408

-8

-8 440

-780

-12 293

-1 345

-210

-1 107

-2 488

-55 333

-79 774

-2 928

-26 716

-4 297

-12 104

-100

-2 674

-2 197

-8

-9 405

-780

-5 931

-1 984

-25

-1 068

-2 488

-56 789

-57 138

-3 148

-25 709

-350

-651

-45

-1 596

36

0

-258

-184

-168

345

-23

-334

-570

-2 741

-17 197

-179

-1 083

-4 647

-12 755

-145

-4 270

-2 161

-8

-9 663

-964

-6 099

-1 639

-48

-1 402

-3 058

-59 530

-74 335

-3 327

-26 792

S:a Kostnader -213 165 -185 845 -24 998 -210 843
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Investeringsbudget 2023 – 2025
Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

Kommunstyrelse

Fastigheter och planerat underhåll X X X

Småbåtshamnar och gästhamn bryggor X X X

Verksamhetsanpassning och energieffektivisering. Peterslundsskolan X X

Sporthall X X X

Simhall X X X

Utredningskostnader Simhall o sporthall X

Säbo etapp 2 X X

Forts. Stjärnholm Stallet takrenovering X X

Projektering totalrenovering /energieffektivisering kommunhuset X

Renovering av befintligt Björntorp X X X

Anpassningar ny lokal hemtjänstgrupp Björntorp X

Björntorp nya inventarier X

Lösning felanmälan (KOS och IT) X

Kost - Ny förskola köksutrustning X X X

Kost - Vagnar och annan utrustning X X X

IT - Sensorer och IoT X X X

IT - Automatisering av verksamhetsprocess X X X

IT E-tjänster integrations och utveckling X

KOS - program/system för MDM-lösning X

Stab, System för verksamhetsutveckling X

Ny modul ekonomisystemet (ekonomi) X

Ny modul fastighetssystem (ekonomi/fastighet) X

MEX, Aspa detaljplan infrastruktur- va X

Byggmästaren 8 markberedning X

Näsuddsvägen (dagvattensystem) X

Vågbrytare gästhamnen X

Totalt Kommunstyrelsen 157 003 65 800 21 300
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Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och
boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i
Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med
föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).

- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder
ökar jämfört med föregående år. (D/B)

- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt
ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva
arbetssätt. (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Genom att stärka kommunens
attraktionskraft som turist- och
boendeort bidrar alla nämnder och
bolag till att antalet invånare i
Oxelösund årligen ökar med minst
90 personer jämfört med
föregående år. Redovisas i
delårsrapport (D) och bokslut (B).

Stärka kommunens attraktionskraft
via platsvarumärket

Andelmedborgare, företagare
och föreningar som upplever
platsvarumärket positivt.

Källa: Enkät i sociala medier och
nyhetsbrev

63 % 68 % 70 % 75 %

Stärka kommunens attraktionskraft
via arbetsgivarvarumärket

Antal platsannonser som
omannonseras pga avsaknad av
sökande med rätt kompetens

27% 25% 20% 10%

Antal gästnätter i gästhamnen ska
öka

Antal registrerade gästnätter 1220 st (2021)

Källa: Kustbostäder

> > >

Beläggningsgrad i kommunens
småbåtshamnar ska öka.

Beläggningsgrad
småbåtshamnar.

67% av totalt 1163 platser

Källa: Kustbostäder

> > >
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Andelen sysselsatta bland
Oxelösunds befolkning i arbetsför
ålder ökar jämförtmed föregående
år.

Kommunstyrelsens enheter tar emot
praktikanter från eftergymnasial
utbildning

Antal praktikanter.

Källa manuell registrering.

3 st 2022 3 3 3

Elever från grundskolan erbjuds
praoplatser på Kommunstyrelsens
enheter

Antal praoelever.

Källa manuell registrering.

5 erbjudna platser 5 5 5

Alla nämnder och bolag tillvaratar
möjliga effektiviseringar inom sitt
ansvarsområde som bryter
mönster och prövar nya
kostnadseffektiva arbetssätt.

Kommunstyrelsens enheter utvecklar
och ersätter rutiner eller
arbetsprocesser

Antal genomförda
utvecklingsprojekt.

Källa manuell registrering.

Uppgift från bokslut 12 12 12

Alla nämnder och bolag tillvaratar
möjliga effektiviseringar inom sitt
ansvarsområde som bryter
mönster och prövar nya
kostnadseffektiva arbetssätt.

Från förändringsbeskrivning.

Återta del av förvaltarprocessen från
bolagen baserat på processen för
intern upphandling

Ekonomisk effektivisering som
följd av minskad ram för 2023

300
tkr
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Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)

- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med
föregående år. (B)

- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

100 Ungdomar erbjuds årligen
ferieplatser i kommunal
verksamhet. (D/B)

Ungdomar erbjuds årligen
ferieplatser inomKS verksamheter
eller i projekt samordnade av KS

Antal erbjudna platser.Manuell
registrering.

46 46 46 46

Trygghet bland barn och
ungdomar i Oxelösund ökar
jämfört med föregående år

Antal anmälda våldsbrottmot barn
och unga minskar jämfört med
föregående år.

Antal anmälda våldsbrott mot
barn och unga 7-14 år minskar.

Uppgift från bokslut < < <

Antal anmälda våldsbrottmot
barn och unga 15-17 år
minskar.

Uppgift från bokslut < < <

-
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund
minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)

- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i
kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)

- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Fler invånare använder de
möjligheter som finns för att delta i
kommunens utveckling jämförtmed
föregående år.

Fler invånare lämnar
medborgarförslag, E-förslag och
synpunkter i ”säg vad du tycker”
jämfört med tidigare år.

Antal medborgarförslag

Källa Castor via kanslienheten

0 8 10 12

Antal E-förslag

Källa Castor via kanslienheten

5 5 5 5

Antal synpunkter i ”Säg vad du
tycker”

Källa Castor via kanslienheten

16 20 24 26

Fler invånare deltar i kommunala
verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa
jämfört med föregående år

Fler invånare deltar i kommunala
verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa
jämfört med föregående år.

Uttag av friskvårdbidrag

Källa Raindance

Uppgift från bokslut > > >

Deltagare i kommunens
fritidsförening

KällaManuell registrering

240st 280 280 280

Bruk av tobak och alkohol bland
ungdomar i Oxelösund minskar
jämfört med föregående år.

Bruk av tobak och alkohol bland
ungdomar i Oxelösund minskar
jämfört med föregående år

Andel elever åk 7 och åk 9

som druckit alkohol

och röker/snusar

Uppgift från bokslut < < <
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade
samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört
med föregående år genom äldres deltagande i kommunala
trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda
boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i
likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst
är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga
kommuner (VON, KFN, KS). (B)

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14
dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i
likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Andel äldre (65+) i Oxelösund som
känner sig trygga ökar jämfört med
föregående år genom äldres
deltagande i kommunala
trygghetsskapande aktiviteter. (B

Genomökad digitalisering öka äldres
upplevelse av trygghet

Antal aktiviteter, riktat mot
äldre för att stärka digital komp.

0 1 2 2

Andelen brukare som är ganska
eller mycket nöjda med sitt
särskilda boende är minst i nivå
med genomsnittet vid senaste
mätning i likvärdiga kommuner

Andelen brukare som är ganska eller
mycket nöjda med maten från
kostenheten på sitt särskilda boende
ökar jämfört med föregående år

Andel brukare som är nöjda
med maten % positiva svar

Källa gästenkäter

62% 85% 90% 95%

Andelen brukare som är ganska
eller mycket nöjda med sin
hemtjänst är minst i nivå med
genomsnittet vid senastemätning i
likvärdiga kommuner

Andelen brukare inomhemtjänsten
som är ganska eller mycket nöjda
med maten som levereras från
kostenheten ökar jämfört med
föregående år

Andel brukare som är nöjda
med maten % positiva svar

Källa gästenkäter

86% 90% 90% 95%
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Attraktiv bostadsort (beskrivning)
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och
upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds
kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B)

- Kommuninvånares upplevelse av gott bemötande och enkelhet att
komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med
föregående år. (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Företagarnas sammanfattande
omdöme om kommunens
näringslivsklimat ökar jämförtmed
föregående år

Företagarnas sammanfattande
omdöme om kommunens
näringslivsklimat ökar jämförtmed
föregående år

Sammanfattande omdöme,
medelvärde

Källa Svenskt näringslivs årliga
enkätundersökning

3,45 3,5 3,55 3,6

Kommuninvånares upplevelse av
gott bemötande och enkelhet att
komma i kontaktmed kommunens
verksamheter ökar jämfört med
föregående år

Kommuncenter ger invånare ett gott
bemötande samt likvärdig och
kvalificerad information

Nöjdkundindex

Källa servicemätning

79,4 >79,4 >79,4 >79,4
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta
samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag
ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)

- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025

100 %. (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland

kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående

år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper

utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden

uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med
föregående år (D/B)

- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade
nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för
”Gröna lån” (KS, MSN, Bolagen). (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Resultatet efter reavinster, uttryckt
som andel av skatter och
statsbidrag ska 2023 – 2025 vara
0,0 %.

KS håller sin driftsbudget Resultat större än 0 Uppgift från bokslut >0 >0 >0

KS håller sin budget på samtliga
investeringar

Överskjutande kostnad för
investering ska vara 0

Uppgift från bokslut 0 0 0

Kommunens värde för hållbart
medarbetarengagemang bland
kommunens anställda ökar jämfört
med föregående år.

KS värde för Hållbart
medarbetarengagemang ska öka
jämfört med föregående år

HME-värde

Källa Arbetsmiljömätning

83 84 85 86

Sjukfrånvaron hos
kommunanställdaminskar jämfört
med föregående år

Sjukfrånvaron hos KS anställda
minskar

Sjukfrånvaro i %

Källa Hypergene

Uppgift från bokslut < < <
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För minskad negativ miljö- och
klimatpåverkan ska mängden
uppkommet avfall reduceras och
återvinning öka jämfört med
föregående år

Matsvinnet på kommunens
förskolor, skolor och äldreboenden
minskar.

Matsvinn, mäts per portion.

KällaMashie kostdataprogram

59g/portion 50g/p
ortion

45g/p
ortion

30g/p
ortion

För att minska negativ miljö- och
klimatpåverkan ska alla planerade
nybyggnationer och större
ombyggnationer uppfylla kriterier
för ”Gröna lån”.

För att minska negativ miljö- och
klimatpåverkan ska alla planerade
nybyggnationer och större
ombyggnationer uppfylla kriterier
för ”Gröna lån”.

Andel nybyggnationer av totala
nybyggnationer som uppfyller

kraven för ”Gröna lån”

100% 100% 100%

Andel större ombyggnationer av
totala ombyggnationer som

uppfyller kraven för ”Gröna lån”

100% 100% 100%

Balansen mellan kvinnor och män i
kommunens största yrkesgrupper
utvecklas mot en jämnare
fördelning jämfört med föregående
år.

En jämnare könsfördelning bland KS
anställda jämfört med föregående
år.

Andel anställda män i relation till
totalt antal anställda

29% > > >

För att minska negativ miljö- och
klimatpåverkan ska mängden
uppkommit avfall reduceras och
återvinning öka jämfört med
föregående år

För att minska negativ miljö- och
klimatpåverkan ska mängden
uppkommit avfall reduceras och
återvinning öka jämfört med
föregående år

Följs upp på KF-nivå
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Nämndens egen styrning i övrigt

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför) Mål Mått och datakälla Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Kommunmål Attraktiv bostadsort -
Oxelösund erbjuder ett havsnära
boende och en hög kommunal
servicenivå.

Kommunen har alltid planberedd
mark för bostadsändamål med olika
upplåtelseformer ur vilka kommunen
aktivt kan arbeta med
markanvisningar

Antal beslutade anvisningar

Källa MEX

1 1 1 1

Kommunmål attraktiv bostadsort
Kommunen präglas av ett positivt
företagsklimat som gör det enkelt
att starta, driva och utveckla
företag

Kommunen har alltid planberedd
mark för verksamhetsändamål ur
vilka kommunen aktivt kan arbeta
med markanvisningar

Antal beslutade anvisningar

Källa MEX

0 1 0 1

Kommunmål attraktiv bostadsort-
Oxelösund erbjuder ett havsnära
boende och en hög kommunal
servicenivå.

Kommunen anvisarmark för
bostadsändamål

Antal beslutade anvisningar

Källa MEX

1 1 1 1

Kommunmål attraktiv bostadsort
Kommunen präglas av ett positivt
företagsklimat som gör det enkelt
att starta, driva och utveckla
företag

Kommunen anvisarmark för
företagsetableringar.

Antal beslutade anvisningar

Källa MEX

0 1 0 1

Antal försåldamarkområden för
verksamhetsändamål
Källa MEX

1 1 1 1
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Kommunmål Hållbar utveckling-
Oxelösunds kommun tar ansvar för
att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande
generationer.

Resandemed kollektivtrafik ska öka Antal bussresor påbörjade i
Oxelösund

Uppgift från bokslut > > >

Kommunmål Hållbar utveckling-
Oxelösunds kommun tar ansvar för
att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande
generationer.

Kommunen användermiljöbilar i sin
egen verksamhet

Antal miljöbilar

Källa manuell registrering

26 26 26 26

Kommunmål Hållbar utveckling-
Oxelösunds kommun tar ansvar för
att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande
generationer.

Vid varje nybyggnation och större
ombyggnation utvärderas omdet är
möjligt att tillföra uttag för elbil

Antal nya eluttag för bil

Källamanuell registrering

12 4 4 4
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Nyckeltalsuppföljning

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal vid sidan av arbetet med Kommunmålen anges
dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal kan vara väsentliga för att nämnden ska kunna
följa utvecklingen av sina verksamheter under budgetåret (t ex antal elever/lärare, genomförd
tid/planerad tid, handläggningstid, antal ärenden, antal anställda osv)

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt uppföljning av
nämndens arbete med kommunmålen per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober.
Per mars fokuseras uppföljningsarbetet med kommunmålen på att det finns aktiviteter i
handlingsplanen kopplade till nämndmålen. För helåret görs dessutom ett bokslut med
årsredovisning och utvärdering av kommunmålen.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Aktiviteterna och dess
genomförandegrad i handlingsplaner följs upp vid förvaltningens uppföljningsmöten med
kommunchefen. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till
kommunfullmäktige. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följas upp med
mått/indikatorer (se mått för uppföljning av Kommunfullmäktigemål 2023–2025) i både
delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat
budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska
redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti
(delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på
objektsnivå.

Uppföljning av ”Nämndens styrning i övrigt” görs på nämndnivå men kräver ingen
rapportering till kommunfullmäktige. Det samma gäller för förvaltningarnas arbete med
vardagsrationaliseringar enligt beslutade Förändringsbeskrivningar.

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle
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Yttrande revisionsrapport - Granskning av strategisk
kompetensförsörjning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Anta skrivelse Yttrande revisionsrapport Strategisk kompetensförsörjning daterad
2023-02-17 som yttrande i ärendet.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att aktualitetspröva det personalpolitiska programmet
fastställt 2013 samt inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning fastställt
2015

3. Kommunchefen ges vidare i uppdrag att under 2023 revidera befintlig
kommunövergripande plan för strategisk kompetensförsörjning

2. Sammanfattning
En granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning har gjorts av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. I sin sammanfattning lyfter man att det på en
övergripande nivå finns och pågår satsningar inom kompetensförsörjningsområdet samt
mål och styrdokument. Man lyfter vidare att de av Kommunstyrelsens beslutade
inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning inte följs av samtliga förvaltningar
ifråga om dokumentation, struktur och arbetssätt. Mot bakgrund av granskningen ger EY ett
antal rekommendationer vilka kommunchef föreslår hanteras enligt följande.

Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt inriktningsdokument
för strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015. I samband med detta tydliggöra
tillämpningen av uppföljning.

Uppdatera den befintliga kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning
under 2023 med ny omvärldsanalys, kartläggning och uppdaterad kompetensanalys samt
uppföljning av planerade aktiviteter.

Beslutsunderlag
Rapport Strategisk kompetensförsörjning
Missiv Strategisk kompetensförsörjning
Yttrande revisionsrapport - Granskning av kommunens personalstrategier

Johan Persson Henny Larsson
Kommunchef HR-chef

Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Kommunstyrelsen
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Yttrande över revisionsrapport – Granskning av
strategisk kompetensförsörjning

En granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning har gjorts
av EY på uppdrag av kommunens revisorer. I sin sammanfattning lyfter
man att det på en övergripande nivå finns och pågår satsningar inom
kompetensförsörjningsområdet samt mål och styrdokument. Vidare
framhåller man att det inom kommunens förvaltningar pågår olika aktiviteter
och insatser för att nå fullmäktiges mål. Dock poängterar man att de av
Kommunstyrelsens beslutade inriktningsdokument för strategisk
kompetensförsörjning inte följs av samtliga förvaltningar ifråga om
dokumentation, struktur och arbetssätt. Mot bakgrund av granskningen ger
EY ett antal rekommendationer vilka kommunchef föreslår hanteras enligt
följande.

Kommunstyrelsen föreslås uppdra till kommunchef att aktualitetspröva det
personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt inriktningsdokument för
strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015. Förslagsvis kan det
personalpolitiska programmet aktualitetsprövas efter utarbetandet av Vision
2040. Arbetet med att uppdatera inriktningsdokumentet kan hanteras innan
dess. Genom en uppdatering av styrdokument för strategisk
kompetensförsörjning bör strukturer och arbetsmetoder förenklas för att
skapa större möjligheter och förutsättningar för förvaltningarna att efterleva
de gemensamma metoderna. Detta medför att det på ett tydligare sätt
skapar mervärde för verksamheterna, tex genom att tydligare koppla
arbetet till befintliga planeringsprocesser. I samband med detta måste
också uppföljning av tillämpningen tydliggöras samt inkludera strukturer för
samlad uppföljning för kompetensförsörjningen.

Vidare kommer den befintliga kommunövergripande planen för strategisk
kompetensförsörjning uppdateras under 2023 med ny omvärldsanalys,
kartläggning och uppdaterad kompetensanalys samt uppföljning av
planerade aktiviteter.

Möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare
ses som svår att genomföra på ett sådant sätt att den genererar ett
mervärde för kommunens arbete som attraktiv arbetsgivare. Hur befintliga

Kommunstyrelseförvaltningen
HR-enheten
Henny Larsson

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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medarbetare uppfattar Oxelösunds kommun som arbetsgivare mäts
regelbundet i arbetsmiljömätningar och antas vara en långt mer viktigare
kunskapskälla. Hur kommuner uppfattas som arbetsgivare mäts
regelbundet av arbetsgivarorganisationen SKR. Resultatet av dessa
attitydmätningar är en värdefull informationskälla även för Oxelösunds
arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och möta de behov och
önskningar som potentiella medarbetare har. Kommunens Kommunchef
och HR-chef deltar också i det av SKR initierade nätverket ”Attraktiv
arbetsgivare - engagerade medarbetare” som arbetar med att finna
gemensamma insatser för kommunernas långsiktiga kompetensförsörjning.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se


   
Revisorerna 

Till:      För kännedom:  
Kommunstyrelsen   Kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
 

Granskning av strategisk kompetensförsörjning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och uppföljning. Granskningen 
utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt vård- och 
omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder och 
följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är heller inte en del av 
den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens arbetsgivarvarumärke. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till sådan uppföljning. Det 
skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens attraktivitet som arbetsgivare 
jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur kommuninvånarna ser på kommunen som 
arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga 
medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, 
men undersökningen har under 2022 genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har 
uppmärksammat problemet och vidtagit åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på exempelvis 
arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig koppling till det 
personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning 
(fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta kompetensbehoven. På förvaltningsnivå 
saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar och aktiviteterna är i högre grad ämnade att 
möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen 
som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet 
med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för strategisk 
kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella kompetensförsörjningsplaner, 
undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade framkommer en bild av att dokumenterade 
planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare att kommunicera och resurssätta men att 
åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. En möjlig konsekvens av detta är dock att 
förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med 
olika tidshorisonter och strategisk ansats. Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar 
att försvåras. Vi rekommenderar därför att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med 
kompetensförsörjning aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, 
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Revisorerna 

behovsanalys och prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med 
fördel överväga att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom 
nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den 
parallella analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör 
ändå upprätthållas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt inriktningsdokumntet för 
strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

• Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

• Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

• Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

• Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 

 

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen 
den 31 mars 2023. 

 

 

Oxelösund den 16 november 2022 

För kommunrevisorerna 

 
 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 
Ordförande    Vice ordförande 
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1. Sammanfattning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunens arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Granskningen utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt 
vård- och omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder 
och följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är 
heller inte en del av den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till 
sådan uppföljning. Det skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur 
kommuninvånarna ser på kommunen som arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som 
arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig 
källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, men undersökningen har under 2022 
genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har uppmärksammat problemet och vidtagit 
åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på 
exempelvis arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig 
koppling till det personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk  
kompetensförsörjning (fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta 
kompetensbehoven. På förvaltningsnivå saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar 
och aktiviteterna är i högre grad ämnade att möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser 
vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora 
insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för 
strategisk kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella 
kompetensförsörjningsplaner, undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade 
framkommer en bild av att dokumenterade planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare 
att kommunicera och resurssätta men att åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. 
En möjlig konsekvens av detta är dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller 
mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med olika tidshorisonter och strategisk ansats. 
Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar att försvåras. Vi rekommenderar därför 
att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med kompetensförsörj ni ng 
aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, behovsanalys och 
prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med fördel överväga 
att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom nämndernas 
och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den parallella 
analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör ändå 
upprätthållas. 
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Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen: 
 

 Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt 
inriktningsdokumntet för strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

 Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

 Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

 Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

 Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 
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2. Inledning och bakgrund till granskningen 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. 
Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för kommunen, då den påverkar möjligheten att 
leva upp till givna uppdrag och de krav som ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som 
bedrivs. I Sverige råder inom både regioners och kommuners verksamhet svårigheter att bemanna 
verksamheterna med personal som har adekvat utbildning och med olika lång erfarenhet av yrket. För 
att klara sitt uppdrag behöver Oxelösunds kommun vara en attraktiv arbetsgivare med ett trovärdigt, 
hållbart och attraktivt arbetsgivarerbjudande. Detta inkluderar behov av ett strategiskt och hållbart 
arbete med bland annat rekrytering, kompetensutveckling, förutsättningar för att behålla 
medarbetare och kompetens, arbetsmiljö, ledarutveckling och ledarskap, chefers förutsättningar och 
värdegrundsarbete.   

I Mål och budget 2022–2024 finns kommunfullmäktiges sex målområden, varav ett är Hållbar 
utveckling. Inom ramen för detta mål ska sjukfrånvaron i kommunen minska och 
medarbetarengagemanget öka. Kompetensförsörjningen är en utmaning i många kommuner, och 
förutsättningarna för en hållbar kompetensförsörjning i en mindre kommun kan vara ytterligare 
utmanande. Revisorerna genomförde under 2017 en granskning rörande personalstrategier, där det 
noterades att arbetet med kompetensförsörjning på en strategisk nivå och utifrån en gemensam 
process var under utveckling. Revisorerna har efter genomförd riskanalys 2022 beslutat att 
genomföra en fördjupad granskning gällande kommunens arbete med strategisk kompetens -
försörjning. 

2.1 Granskningens syfte och genomförande 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete rörande strategisk  
kompetensförsörjning bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Följande revisionsfrågor besvaras inom granskningen: 
 

 Har gällande mål för kompetensförsörjningsarbetet brutits ner för att möjliggöra en 
ändamålsenlig styrning? 

 Finns aktuella kartläggningar och kompetensmatriser, riskanalyser och planer som stöd för 
det operativa arbetet? Med vilka funktioner sker dialoger för att fånga upp kompetensbehov?  

 Möjliggör kommunens (risk)analyser och underlag en ändamålsenlig bedömning av behovet 
av kompetens, på kort och lång sikt? 

o Görs tillräckliga riskbedömningar och kartläggningar med avseende på arbetsmiljö 
(exempelvis genom oberoende avslutssamtal), som ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

o Analyseras personalomsättningen på ett adekvat sätt?  

 Vilka åtgärder vidtas för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens på bästa sätt 
samt vara en attraktiv arbetsgivare? Exempelvis med avseende på yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

o Vilka åtgärder vidtas för att behålla och belöna attraktiva kompetenser? 

 Hur följs utfall av strategier och aktiviteter upp? Ger arbetet önskade resultat?  
 
Granskningen utgår från kommunstyrelsens ansvar för det övergripande arbetet med 
kompetensförsörjning. Härutöver inkluderas även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbete att omsätta 
fullmäktiges mål avseende kompetensförsörjning. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). De 
bedömningsgrunder/revisionskriterier som används för analyser, slutsatser och bedömningar kan 
hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna  
granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
• Kommunallagen 6 kap. 6 § 
• Kommunfullmäktiges Mål och budget 2022–2024  
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3. Kommunfullmäktige vill att Oxelösund är en attraktiv 
arbetsgivare 

I Oxelösunds kommun styr kommunfullmäktige genom att i vision 2025 uttala den övergripande 
politiska viljeinriktningen och genom att i mål- och budget årligen fastställda koncernmål, 
fullmäktigemål och finansiella mål. Av visionen framgår att kommunen strävar efter mod, stolthet och 
öppenhet. Det finns också uttalade viljeinriktningar kring att erbjuda god och tillgänglig service, att 
värna om hög kompetens och att främja lärande och utveckling både för medborgare och för 
samhället som helhet. 

I mål- och budget för 2022 är hållbar utveckling ett av de övergripande koncernmålen. Där anges att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Två fullmäktigemål har formulerats med direkt bäring 
på arbetet med strategisk kompetensförsörjning: 

• Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2023, 2025 
och 2027). 

• Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. Följs upp i delårsrapporter och budgeten.   
 
Inom andra koncernmålet trygg och värdig ålderdom finns det ytterligare ett mål som har direkt 
påverkan på val av strategier och arbetssätt för kompetensförsörjning: 
 
•  Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå 

med riket. 
 
I övrigt noterar vi att kommunfullmäktige har fastställt en mängd mål om bibehållen eller ökad kvalitet 
i verksamheterna, vilket indirekt förutsätter att kommunorganisationen har en stabil 
kompetensförsörjning och ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

3.1 Arbetet behöver bryta negativa trender inom alla målområden 

Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2021. Resultatet av undersökningen visas i 
tabellen nedan. Det samlade indexvärdet hållbart medarbetarengagemang sjönk i denna 
undersökning från 80 (2019) till 78 (2021). Samtliga resultat 2021 är lägre än 2019.  
 

Medarbetarundersökning 2019 2021 

Allmänt 73 70 

Medarbetarskap 72 69 

Information och kunskap 65 62 

Ledarskap 74 72 

Utveckling 46 44 

Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö  73 71 

Hållbart medarbetarengagemang 80 78 

 
Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen eftersom 
resultaten är låga både i jämförelse med länet och med riket i stort. 2019 syntes en tydlig positiv 
utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av Covid-19. 
(Statistik över sjukfrånvaroutvecklingen återges i avsnitt 5.3.) 

Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har också minskat de senaste åren. Under 2021 möttes 
en brukare i genomsnitt av 24 olika personer under 14 dagar. Detta värde var högt även innan 
pandemin, 19 personer (2019), men har tidigare varit lägre. Genomsnitt i riket var 16 personer 2021, 
enligt statistik från Kolada. Enligt förvaltningschef beror det höga värdet 2021 på omorganisering 
som gjordes under hösten 2021. Vid delårsuppföljningen per augusti 2022 låg siffran åter på 19 
personer. 
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4. Kommunstyrelsen har fastställt styrdokument för kommunens 
kompetensförsörjningsarbete 

4.1 Kommunstyrelsen har tydliggjort värdegrund och förhållningssätt för 
en koncernövergripande personalpolitik 

I kommunens personalpolitiska program1, fastställt av kommunstyrelsen 2013, beskrivs 
grundläggande värderingar som styr personalpolitiken i kommunkoncernen. Programmet är 
vägledande för både förtroendevalda, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med att uppnå 
Vision 2025 och kommunkoncernens mål. Medarbetares och chefers förhållningssätt gentemot 
omgivningen och varandra beskrivs med ett antal definierade ledord (medborgarperspektiv, 
helhetssyn, dialog och tydlighet) som beskrivs och förklaras i programmet. 
 
I det personalpolitiska programmet anges att rätt kompetens är en förutsättning för att 
verksamheterna ska uppnå mål och uppdrag. Oxelösunds kommunkoncern ska aktivt arbeta för att 
rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare samt säkerställa att kommunkoncerne ns 
medarbetare har rätt kompetens i förhållande till sitt uppdrag. I det personalpolitiska programmet 
formuleras ett antal förhållningssätt för hur detta ska bli verklighet. I Oxelösunds kommunkonce rn 
gäller att: 
 
• Rekrytering och kompetensutvecklingen ska bygga på verksamhetens behov och stämma 

överens med kommunkoncernens långsiktiga mål. 
• Rekrytering och kompetensutveckling är strukturerad, med god framförhållning och med hög 

kvalité 
• Rörlighet stimuleras så att erfarenheter och kunskaper tas tillvara och skapar förutsättningar för 

utveckling 
• Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet 
• Kompetensutveckling utanför arbetet uppmuntras 

Det personalpolitiska programmet beskriver också förhållningssätt och värderingar avseende 
lönesättning, jämställdhetsarbete, arbetsmiljö, etc. Dessa återges löpande i rapporten i anslutning till 
vidtagna åtgärder och arbetssätt. 
 
I syfte att förbättra rekrytering och därmed säkra kompetensförsörjningen ska kompetens i 
rekryteringsarbetet utvecklas under 2022. Platsannonser kontrolleras i samarbete med 
kommunikations- och serviceenheten för att förbättra kvaliteten i annons- och rekryteringsarbetet. 
Av intervjuer framgår att detta enbart sker då rekryterande chef efterfrågar hjälp i rekryteringen.   

4.2 Kommunstyrelsen har definierat gemensamma arbetssätt för 
kompetensförsörjningsarbetet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om ett inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjn ing
2

 
som på en övergripande nivå beskriver metoder och arbetssätt. Den strategiska 
kompetensförsörjningen ska utgå från kommunens vision inom området omvärld, tillväxt och 
utveckling.  

Som ett led i att behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens över tid, krävs enligt 
inriktningsdokumntet kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av medborgarnas behov kopplat till 
verksamhetens kompetens. Detta ska ske på förvaltningsnivå, varefter personalenheten 

 
1

 Personalpolitiskt program för Oxelösunds kommunkoncern 2012-11-20 
2

 Kommunstyrelsens inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 2015-09-01 
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sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen i samband med inledningen av budgetprocessen. 
Redovisningen ska baseras på följande faktorer: 

• Omväldsanalys avseende framtidens kompetensbehov inom aktuellt förvaltningsområde? 
• Kartläggning av befintlig kompetens 
• Analys och identifiering av utmaningar på kort och lång sikt 
• Handlingsplan 
 
Enligt inriktningsdokumentet ska förvaltningarna arbeta med sin handlingsplan enligt ARUBA-
modellen, en modell för att tydliggöra de olika faserna i kompetensförsörjningsprocessen. Modellen 
är i EY:s mening väletablerad och används i många kommuner för att skapa en systematik och 
tydlighet i analys, planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.  
 

 
 
 
Varje förvaltning ska, enligt inriktningsdokumentet, följa upp resultatet av respektive analys med en 
handlingsplan kopplad till den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med handlingsplanen ska vara 
att formulera strategier och åtgärder för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig 
kompetens. 

4.3 Kommunstyrelsen har säkerställt kunskapsstöd i HR-frågor till 
verksamheterna 

Det operativa arbetet med kompetensförsörjning är en del av chefsuppdraget. Förvaltningarna har 
inte några dedikerade HR-resurser utan arbetet med att analysera, kartlägga och planera åvilar 
respektive förvaltningschef och i vissa fall understående chefer.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika 
verksamheter utifrån de mål och riktlinjer kommunfullmäktige angivit. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet vars uppdrag är att vara ett kvalificerat 
kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden: 
• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering  
• Arbetsrätt  
• Lönebildning 
• Kompetensförsörjning  
• Ledarutveckling  
• HR-administration 
 
HR-enheten består av HR-chef (som även har flera andra uppdrag inom 
kommunstyrelseförvaltningen), två HR-strateger, en hälsopedagog och en HR-konsult. Intervjuade 
förvaltningschefer beskriver i stort att de är nöjda med omfattning och tillgänglighet på det stöd de 
får. 

Attrahera

Aktiviteter inom Attrahera
syftar till att stärka 
attraktionskraften för 
potentiella, befintliga och 
tidigare medarbetare.

Rekrytera

Aktiviteter inom Rekrytera
syftar till att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocesser och 
skapa bästa möjliga 
kandidatupplevelse.

Utveckla

Aktiviteter inom Utveckla
syfar till att identifiera, 
utveckla och följa upp 
medarbetares kompetens 
kopplat till uppdraget.

Behålla

Aktiviteter inom Behålla
syftar till att vara en 
attraktiv arbetsgivare 
genom att erbjuda bästa 
möjliga förutsättningar för 
medarbetarna.

Avveckla

Aktiviteter inom Avsluta 
syftar till att skapa en 
framgångsrik omställning 
och avveckling av 
kompetens.
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4.4 Kartläggningar av kompetensbehov utarbetas inte enligt plan 

Enligt ovan beskrivna arbetssätt ska varje förvaltning årligen analysera och kartlägga 
kompetensbehov. Detta ska i sammanställd form redogöras för kommunstyrelsen i samband med 
budgetprocessen. Endast utbildningsförvaltningen har en handlingsplan för sin kompetensförsörj ni ng 
reviderad det senaste året. Den senaste sammanställda kompetensförsörjningsplanen för kommunen 
som helhet gjordes 2020. Kommunstyrelsen har inte vid senare tillfälle efterfrågat redovisningen.  

Den kommunövergripande plan för strategisk kompetensförsörjning som reviderades 20203 är i EY:s 
mening tillfredsställande för en kommun av denna storlek. Kompetensförsörjningsplanen består av en 
omvärldsanalys, kompetenskartläggning, kompetensanalys och en handlingsplan utifrån ARUBA-
modellen. Analysen omfattar bland annat personalens åldersstruktur och könsfördelning, framtida 
pensionsavgångar, antal månadsavlönade per chef, antal tillsvidareanställningar och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro i procent, antal publicerade jobbannonser och ansökningar, 
definierade bristyrken i kommunen och personalomsättning. 

Enligt uppgift tar kommunstrateg årligen fram befolkningsprognoser. HR-avdelningen samt 
förvaltningschefer tar del av befolkningsprognosen men förvaltningarna använder dem i liten 
omfattning för att analysera kommande kompetensbehov. De intervjuade förvaltningscheferna 
beskriver att volymförändringarna i regel är så små att prognosen är svår att sätta i direkt korrelation 
till ett personalbehov. Undantag är äldreomsorgen som ser ett stort ökat behov i och med åldrande 
befolkning.   

Kommunen har periodvis saknat möjlighet att göra statistiska analyser av personalomsättning en. 
Anledningarna har varierat mellan åren men har delvis berott på avsaknad av systemsstöd och delvis 
på kompetensbrist till följd av personalomsättning. Problem med att verifiera statistiken kvarstår men 
arbete pågår för att säkerställa de statistiska analyserna. En medarbetare som nyligen har anställts 
har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta fram analysunderlag.  

I kompetensbehovsanalysen som genomfördes 2020 lyftes bland annat upp att behovet av anställda 
kommer att öka då antalet invånare i åldersgrupper som behöver samhällsservice ökar. Under 
perioden 2020-2024 uppskattades cirka 122 personer gå i pension, motsvarande drygt 13 procent 
av kommunens anställda. De yrken där pensionsavgångarna är som störst är undersköterska, 
sjuksköterska, enhetschef, barnskötare, förskollärare, lärare, handläggare och administratörer. Till 
problembilden fördes också att det bland de arbetssökande är få som har erfarenhet, varav det i flera 
förvaltningar är stor andel nyexaminerade eller oerfarna som blir anställda. Detta medför ett större 
behov av handledning inom berörda verksamheter. Av intervjuer framgår att utmaningarna i stort 
bedöms vara desamma 2022 som 2020. 

 

 
3

 Plan för strategisk kompetensförsörjning – kommunövergripande 2020-11-23 



 

9 
 

5. Kommunstyrelsens prioriterade åtgärder och arbetssätt 2022 

5.1 Kommunstyrelsen har gett direktiv om att öka arbetet med att möta 
framtidens kompetensutmaningar 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 anges att HR-enhetens fokusområden under året är att: 
• öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar 
• fortsätta arbetet med rehabiliteringsstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa 
• utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer  
• arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och 

medarbetarskap 
 
Inom målområdet hållbar utveckling fastställde kommunstyrelsen följande mål: 

Kommunstyrelsens mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunens medarbetare upplever att deras 

arbete känns meningsfullt 
91 %  92 % 94 % 96 % 

Kommunens värde för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ska öka 

78 79 80 81 

 
Kommunstyrelsen har också formulerat mål inom områden där de saknar mandat att ge uppdrag till 
kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att genom 
kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 
 

Kommunstyrelsens övergripande mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Alla arbetsplatser har regelbundna 
arbetsplatsträffar (APT) 

84%  90 % 95 % 100 % 

Kommunens medarbetare ser positivt på 

framtiden för Oxelösunds kommun 

45 %  50 % 55 % 60 % 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal 

verksamhet 
96 platser 100 platser 100 platser 100 platser 

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av 

föräldrapenning är procentuellt lika stora 

4,8 % för 
kvinnor, 
2,3 % för 

män 

4,5% för 
kvinnor, 
2,5% för 

män 

4 % för 
kvinnor, 3% 
för män 

3,5 % för 
kvinnor, 
3,5 % för 

män 

Kommunens medarbetare har god hälsa (Mått: 
Andel långtidssjukfrånvaro) 

3,4 %  3 % 2,8 % 2,6 % 

 

5.2 Kommungemensamma insatser och resultatet av dem 

Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen: marknadsför 
jobben, bredda rekryteringen, fler jobbar mer, förläng arbetslivet, underlätta lönekarriär, använd 
kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, skapa engagemang och utnyttja tekniken. 
I kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning finns en handlingsplan. Handlingsplanen är 
från 2020 och många åtgärder fick enligt intervjuade avbrytas till följd av Covid-19. En ny 
handlingsplan har inte utarbetats men arbete pågår med flera av de tidigare definierade aktiviteterna.  
Utifrån vår granskning bedömer vi att följande pågående aktiviteter är väsentliga att lyfta fram: 
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Område  Väsentliga kommunövergripande aktiviteter 2022 

Attrahera En kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket har tagits fram och gäller 
2022-2024. Kommunikationen ska bidra till att attrahera, rekrytera och behålla 
rätt medarbetare, vårda relationer med tidigare medarbetare, väcka nyfikenhet 
hos passiva jobbkandidater och skapa stolthet hos befintliga medarbetare. I 
planen finns en detaljerad aktivitetsplan med budgetestimering för 
kommunikationsaktiviteter. Informationsfilmer som ska förmedla känslan av att 
arbeta i Oxelösunds kommun har producerats. 

I alla granskade verksamheter beskrivs också det dagliga arbetet med att 
utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö som en viktig nyckel 
i att bli en mer attraktiv arbetsgivare, se avsnitt 6. 

Rekrytera  Chefer utbildas i rekryteringsprocess och rekryteringsverktyg. HR-enheten följer 
upp förvaltningens platsannonser i syfte att se vilken annonsplattform som 
genererar bäst gensvar. Syftet är att optimera rekryteringen. 

Arbete med kandidatupplevelsen har stärkts så att alla som kommer på en 
intervju, oavsett om de anställs eller ej, ska ta med sig en positiv bild av 
kommunen som arbetsgivare i händelse av att de söker på nytt senare eller 
sprider budskapet till andra. 

Deltagande vid rekryteringsmässor har varit på paus under pandemin men 
återupptas 2022. 

Utveckla 
 

En utbildningsdag för alla chefer inom kommunikation och ledarskap sker under 
hösten 2022. Ledarfrukostar för samtliga chefer med personalansvar sker en 
gång i månaden och är koncernledningens forum för att sprida information och 
öppna för dialog i aktuella frågor. 

Kommunen och förvaltningen tillämpar individuella uppdragsbeskrivningar och 
till dem tillhörande kompetensutvecklingsplaner på individnivå. Dessa ska finnas 
med som underlag vid alla medarbetarsamtal med fast anställd personal.  
Kommunen har under 2020-2021 etablerat ett nytt IT-stöd med anpassade 
mallar för genomförande och dokumentation av medarbetarsamtal, 
kompetensutvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar. Det är oklart i hur stor 
utsträckning systemet används. HR-enheten har planerat att utvärdera systemet 
framöver. 
 
Kommunen har en ledarskapsutbildning som är obligatorisk för alla nya chefer. 
Utbildningen är även öppen för befintliga chefer i behov av repetition, men detta 
uppges vara sällsynt förekommande. Inom ramen för chefsintroduktionsprogra m 
genomfördes i mars 2022 ett seminarium med temat kompetensförsörjn ing 
vilket innehöll bland annat kompetensutmaningar, genomgång av prognoser, 
arbetssätt och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt det personalpolitiska programmet ska rörlighet uppmuntras för att 
stimulera utveckling. Kommunen har för närvarande inte någon intern platsbank 
(det har funnits tidigare) men flera förvaltningar tillämpar praxis att interna 
sökande bör kallas till intervju om kompetens och erfarenheter matchar. 

Behålla  En förenklad medarbetarundersökning har genomförts två gånger under 2022, 
istället för som tidigare endast vartannat år. Resultatet hanteras av respektive 
arbetsgrupp och ledningsgrupp med åtgärder som dokumenteras i 
arbetsmiljöplaner. 
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I syfte att behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att säkerställa 
rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell där medarbetare som 
halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd av ökade ingångslöner inom sin 
yrkesgrupp, kan få en särskild löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist 
löneläge. Förvaltningscheferna föreslår medarbetare varefter ett ledningsmöte 
sker med HR-enheten för att besluta vilka som ska erhålla den särskilda 
löneökningen. 
 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett utvecklingsområde genom 
medarbetarenkäten, sett till både innehåll och kvalitet. Detta är ett pågående 
utvecklingsområde. I dagsläget sker kommungemensam introduktion av alla 
nyanställda (fast anställda och långvarigt visstidsanställda) två gånger per år. 
Uppslutningen har varit varierande, ca 50-75%. Innehållet är övergripande 
orienterat mot hur det är att arbete i kommunen, vision och ledord, organisation, 
etc. Den omedelbara introduktionen sker på arbetsplatsen av rekryterande chef. 
För dem finns checklistor och välkomstpaket med informationsmaterial för att 
alla rekryterande chefer ska ge en bra introduktion. Det finns en samlingsportal 
för nyanställda på intranätet. Marknadsföring av samlingsportalen pågår.  
 

Avveckla Alla som avslutar sin anställning ska ha ett avgångssamtal med sin närmaste 
chef. För att säkerställa att ingen går miste om möjligheten att lämna synpunkter 
skickas också från HR-enheten en anonym avgångsenkät till tillsvidareanställda 
medarbetare som ska sluta. Sammanställning av resultaten av dessa presenteras 
årsvis för förvaltningar och för kommunledningen. 
 

 
Intervjuade från förvaltningarna anger att de är delaktiga i kommunens övergripande 
kompetensförsörjningsarbete. Det sker samtal i ledningsgruppen där koncerngemensa mma 
prognoser och analyser presenteras.  
 

5.3 Särskilda insatser sker för att komma till rätta med sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen och fram till 2019 
syntes en positiv utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av 
Covid-19.  
 

 
Figur 1:  Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%) . Källa: Kolada. 

 
Sjukfrånvaron skiljer sig i hög grad åt mellan förvaltningar, och detta följer i EY:s uppfatting liknande 
fördelningstrender som i andra kommuner. 
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Sjukfrånvaro per förvaltning 2019 2020 2021 

Social- och omsorgsförvaltningen 6,9 8,2 7 

Äldreomsorgsförvaltningen 9,5 13,3 12,4 

Utbildningsförvaltningen 8,8 9,6 9,9 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 7,9 6,3 2,4 

Kultur- och fritidsförvaltningen 6,9 8,8 9,4 

Kommunstyrelseförvaltningen 4,6 3,2 2,9 

Totalt 8,4 10,1 9,6 

 

Under första halvåret 2022 har sjukfrånvaron minskat något inom äldreomsorgs- och 
utbildningsförvaltningarna, men ökat i övriga förvaltningar. Endast inom social- och 
omsorgsförvaltningen har långtidssjukfrånvaron ökat. För att komma tillrätta med de höga 
sjukfrånvarotalen pågår både arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. 

I det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka arbetsmiljön, genomföra de 
åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa. I Oxelösund är de enhetsvisa arbetsplatsträffarna (APT) en grundpelare 
i arbetet. Dessa sker regelbundet, vanligen var 4-8:e vecka beroende på verksamhet. Samtliga chefer 
ska genomgå arbetsmiljöutbildning minst var tredje år. Närvaro följs upp av HR-strateg på 
kommunstyrelseförvaltningen. Under covid-19-pandemin ställdes dessa in men de har återupptagits 
under 2022 för både erfarna och nyblivna chefer. Under våren deltog 35 chefer och skyddsombud 
och ytterligare en grupp genomgår utbildningen i november. 

För att kartlägga medarbetarnas trivsel och engagemang har kommunen tidigare genomfört en 
omfattande medarbetarenkät vartannat år. Enkäten ger varje enhet och förvaltning ett underlag för 
att bland annat analysera och planera arbetsmiljöarbetet. Från och med 2022 har istället två kortare 
och tematiskt inriktade enkäter, så kallade pulsmätningar, genomförts. Syftet är att få tätare och mer 
aktuell återkoppling som underlag för arbetet, vilket samtliga intervjuade uppfattar som positivt. Vi 
noterar dock att svarsfrekvensen har blivit avsevärt lägre än vid medarbetarundersökningar (i april 
58 % svarande mot 79 % föregående år), varför det finns skäl att se över hur pulsmätningarna 
kommuniceras ut till medarbetare. Det är inte fastställt om den nya formen ska behållas nästa år. I 
pulsmätningen som genomfördes i april 2022 fokuserade undersökningen på motivation, ledarskap 
och styrning. Värdet för hållbart medarbetarengagemang uppmättes till 78. 

Resultatet av medarbetarundersökningar och pulsmätningar hanteras på olika nivåer i kommunen. 
Det sker dels på en kommunövergripande nivå i ledningsgrupp, dels i respektive enhet inom 
förvaltningarna. Det finns dock en osäkerhet kring digniteten i hanteringen på enheterna. Det kan 
finnas viss variation avseende vilket utrymme resultatet får vid APT-tillfällen. 

Formaliserade riskbedömningar och arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid verksamhetsförändri ng 
eller tillbud. Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder 
dokumenteras i enhetens arbetsmiljöplan. Ett digitalt system för registrering av arbetsskador och 
tillbud implementerades under 2021 följt av utbildningar för både chefer och medarbetare. Detta 
medförde att antalet inrapporterade arbetsskador var högre än tidigare år och förväntas vara fortsatt 
högt under 2022 eftersom kunskapen blivit mer känd i organisationen. Det nya systemet har gett 
chefer bättre överblick på inrapporterade incidenter och i vilken grad dessa orsakat sjukfrånvaro.  

Kommunen har en HR-strateg med särskild kompetens inom arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Denne har genomfört fördjupande undersökningar kring orsaken till sjukfrånvaro i kommunen. 
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Resultatet av undersökningen tyder på att en stor del av sjukfrånvaron inte är arbetsplatsrelaterad 
utan härleds till individens privatliv och kommunen har därför valt att ta ett brett grepp om det 
hälsoarbetet. En hälsopedagog arbetar stödjande och hälsofrämjande. Innan pandemin påbörjades 
ett arbete med att minska sjukfrånvaron genom individuella hälsosamtal med medarbetare som haft 
upprepad sjukfrånvaro. Enligt uppgift gav hälsosamtalen ett positivt resultat men att det positiva 
resultatet avstannade under pandemin och det går därav inte att utläsa några långsiktiga effekter. 
Satsningen har återupptagits under 2022 genom både individuella hälsosamtal och gruppaktiviteter. 

Oxelösunds kommun erbjuder sina medarbetare 1000 kr i friskvårdsbidrag per år. Andelen 
medarbetare som väljer att nyttja förmånen har legat stadigt lågt på cirka 35 % under flera år. 
Orsakerna till detta har inte utvärderats.  Fokus har istället legat på att stimulera medarbetare som 
inte redan tränar på fritiden genom exempelvis hälsostöd och prova-på verksamheter. Bland 
medarbetarna har kommunen rekryterat hälsoinspiratörer, medarbetare som utöver sitt ordinarie 
arbete har i uppdrag att uppmuntra sina kollegor till goda hälsoval. Hälsoinspiratörerna träffas 
regelbundet för att inspirera varandra och ta del av ny kunskap om hälsa och friskvård. 

Vid intervju framkommer att kommunen upplever svårigheter i samarbetet med vårdcentral och 
företagshälsa, och att andra kommuner som haft stor framgång i arbetet mot sjukfrånvaro förefaller 
ha bättre samarbeten. 
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6. Särskilt om nämndernas arbete med att omsätta fullmäktiges 
mål för strategisk kompetensförsörjning 

6.1 Utbildningsnämnden har dokumenterade underlag och handlingsplaner  

Utbildningsnämnden bedriver förskola, öppen förskola, omsorg i form av helg och nattomsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkesutbildning och 
kulturskola. Inom utbildningsförvaltningen arbetar cirka 400 personer. Förskolelärare, legitimerade 
lärare, SVA-lärare och rektorer är definierade bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk  
kompetensförsörjning. 
 
I utbildningsnämndens verksamhetsplan anges som mål att alla skolformer ska erbjuda en hållbar 
arbetsmiljö för sin personal samt vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet är att personalens frisknärvaro 
ska öka samt att personalomsättningen ska minska. Nämnden har också mål specifika för olika 
personalgrupper, där ambitionen är att andelen behöriga och legitimerade förskollärare och lärare 
ska vara minst i nivå med riket inom var och en av nämndens skolformer, inklusive kulturskolan. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Frågan 
har aktualiserats genom den fackliga nationella huvudöverenskommelsen (HÖK18) ålägger alla skolor 
att förstärka sitt arbete för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Arbetet ska enligt 
överenskommelsen följas upp både lokalt och centralt. I Oxelösund har en arbetsgrupp med 
representanter för Lärarförbundet och för arbetsgivaren med rektorer, förvaltningschef och HR 
arbetat med det partsgemensamma arbetsmaterialet för att identifiera nuläge och framtida 
aktiviteter inom områdena arbetsorganisation, arbetstider, arbetsmiljö och lönebildning. 
Utbildningsförvaltningen har även tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning som i 
enlighet med kommunstyrelsens inriktningsdokument utgår från ARUBA-modellen.  

Av omvärldsanalysen utläses att prognoser visar på ett ökat behov av lärare. Antalet framtida 
pensionsavgångar förväntas öka från 7 stycken 2022 till 12 år 2024. Förvaltningen uppmärksammar 
risken att antalet examinerade lärare inte kommer räcka till för att tillgodose det kommande 
lärarbehovet på nationell nivå och att konkurrensen mellan arbetsgivare tilltar.  

I tabellen nedan listar vi ett urval av pågående åtgärder som vi bedömer är väsentliga utifrån 
granskningens frågeställningar: 

Område Väsentliga pågående insatser 2022 (EY:s sammanfattning)  

Attrahera Inom ramen för arbetsgivarvarumärket har bilder och berättelser med ett par 
medarbetare från utbildningsförvaltningen skapats. Dessa ska användas i 
kampanjer i sociala medier och på hemsidan. I Kommunövergripande aktiviteter 
och deltagande på mässor medverkar representanter från förvaltningen. 

Den nya skolorganisationen som genomfördes i steg 1 under 2021 innebär att 
skolorna har olika tematisk inriktning. Detta bedöms ha gett resultat för 
möjligheten att attrahera lärare. 

Rekrytera Förvaltningens chefer har utbildats i det digitala rekryteringsverktyget för att på 
ett enklare sätt kunna göra urval samt kommunicera med arbetssökande. 
Utbildning ska ges årsvis. 

En viktig källa för både marknadsföring och rekrytering är genom intag av vikarier 
i verksamheten. På enheterna finns idag husvikarier vilket stärker möjligheten till 
utveckling i arbetet och underlättar kontakt. 

Kommunen saknar närliggande lärosäten vilket försvårar möjligheten att ta emot 
studenter på praktik. Under 2022 har avtal tecknats för en studentplats för 
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arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att lärarstudenten parallellt med 
sina studier arbetar hos kommunen. 

Utveckla Den interna rörligheten mellan förskolor och skolor ska uppmuntras genom att 
internannonsering i ett första skede används om man tror att kompetens kan finnas 
internt i förvaltningen. 
 
Fortbildning av lärare har skett med koppling till grundskolornas nya 
profilinriktningar. Genom Skolverkets statsbidrag lärarlyftet har flera lärare 
genomgått distanskurser som breddar deras behörighet. Stöd ges till obehöriga 
som bedriver studier på sin fritid. 

Behålla Organisationen har setts över så att biträdande rektorer har ett tydligare 
personalansvar. Syftet är att skapa ett närmare ledarskap med färre medarbetare 
per chef. De deltar i kommunens introduktionsprogram för nya chefer. 

Lönekriterierna för pedagogiska arbeten har setts över och kommunicerats till alla 
medarbetare. 

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och skapa mer attraktiva arbetsplatser  
planeras på respektive skola. I regel är detta en integrerad del av det systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt av det systematiska kvalitetsarbetet som årligen 
återrapporteras till utbildningsnämnden. 

 
Utbildningsnämnden har inte identifierat några risker eller kontroller kopplade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Förvaltningens bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, med fler 
kvalificerade sökande än tidigare, vilket tyder på att kommunen uppfattas som en mer attraktiv 
arbetsgivare. 
 

6.2 Vård- och omsorgsnämnden fokuserar på äldreomsorgen men även 
inom social- och omsorgsförvaltningen sker positiv utveckling 

Vård- och omsorgsnämnden bedriver verksamhet för kommuninvånare som är i behov av vård och 
omsorg samt stöd och rådgivning. Verksamheten är fördelad på två förvaltningar: social- och 
omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har i sin 
verksamhetsplan för 2022 brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål enligt följande: 

Utifrån koncernmålet ”Trygg och värdig ålderdom” har vård- och omsorgsnämnden formulerat ett mål 
om att vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen. Detta relaterar till 
kommunfullmäktiges mål om förbättrad personalkontinuitet. Nämnden har också satt upp mål om att 
medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras, och att de äldres förtroende för personalen 
ska öka både i hemtjänst och i särskilt boende. Samtidigt ska effektiviteten öka inom hemtjänsten, 
vari nämndens mål är att öka andelen utförd tid av beviljad tid.   

Prioriterad verksamhetsutveckling under året som beslutats av nämnden inkluderar att tydliggöra 
struktur kring schemaläggning samt utveckla rutiner för bemanning av korttidsfrånvaro inom 
äldreomsorgsförvaltningen. Vidare ska roller och ansvar gällande rekrytering, schemaläggning och 
bemanning tydliggöras.  

För både social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen finns målsättningar om 
ökad digitalisering. Detta är en av SKR:s rekommenderade nio strategier för att möta framtidens 
kompetensbehov. Nämnden har utöver digitalisering inte formulerat några mål avseende social- och 
omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning, endast avseende äldreomsorgen. 
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Vård- och omsorgsnämnden har inget uttryckt mål avseende medarbetarundersökningen. De används 
dock som utvecklingsunderlag i verksamheterna i enlighet med vad som beskrivits i avsnitt 5.3.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte identifierat risker eller kontrollmoment relaterade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har en gemensam 
kompetensförsörjningsplan från 2018 då det endast fans en förvaltning – Vård och 
omsorgsförvaltningen. Båda förvaltningarna har ett pågående arbete med att ta fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för respektive förvaltning. Arbetet ska vara klart under hösten 2022.  

6.2.1 Äldreomsorgsförvaltningen 

Äldreomsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för äldre, hemtjänst, särskilt boende 
samt demensboende för äldre, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård, samt hälso- och 
sjukvårdsorganisation inklusive rehabilitering och hjälpmedel. Undersköterskor är en stor 
personalgrupp som i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning uppges vara bristyrke.  
Förvaltningen berörs även av bristyrkesgrupperna enhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Äldreomsorgsförvaltningen bevakar främst de demografiska prognoserna i syfte att förutsäga 
framtida personalbehov. Inom förvaltningen finns det ett systematiskt arbetssätt kring att 
sammanställda enheternas samlade rekryteringsbehov. Inom förvaltningen finns en 
bemanningsenhet som har det samlade ansvaret för rekrytering, bemanning och uppföljning av 
timanställda och vikarier. Bemanningsenheten överblickar kompetens och erfarenhet, arbetade 
timmar och LAS-lista för hela äldreomsorgen. Arbete pågår under 2022 för att enheten även ska vara 
specialiserad på och ansvarig för all schemaläggning. 

Äldreomsorgsförvaltningen har däremot arbetat fram en förändringsbeskrivning 2023 som 
fastställdes av vård- och omsorgsnämnden i maj 2022. Förändringsbeskrivningen innehåller en analys 
av utfall och utmaningar i det tidigare arbetet med heltidsresan. Analysen visar att tidigare insatser 
där medarbetare fått önska tjänstgöringsgrad har lett till att fler medarbetare arbetar mer, vilket har 
frigjort resurstid i organisationen. Avsikten var att använda denna resurstid för att täcka upp 
planerade eller akuta vakanser i organisationen. Slutsatserna är dock att den frigjorda tiden 
huvudsakligen inte är fördelad på samma dygnstider som behoven. För att komma till rätta med detta 
har förvaltningen inlett arbete med smarta scheman som syftar till att skapa mer hållbara och 
effektiva scheman för både organisationen och medarbetarna.  

Förändringsbeskrivning 2023 innehåller också en kartläggning av arbetssätt som skulle kunna 
effektiviseras genom digitalisering och därigenom minska behovet av personal. Bland dessa nämns 
digitala tillsynssamtal dagtid, inkontinenssensorer samt duschrobotar och sängar med 
uppresningsstöd som prioriterade satsningar som både kan minska personalbehovet och öka 
livskvalitet och självständighet hos brukare. En konkret genomförande- eller investeringsplan ingår 
inte i beskrivningen. Plan för genomförande av aktiviteter sker enligt uppgift i förvaltningen. 
Återrapportering av förändringsbeskrivning sker sedan löpande till nämnden samt till kommunchef 
vid uppföljningsmöten. I förändringsbeskrivning finns en övergripande beskrivning av effekter och 
investeringskostnader för föreslagna åtgärder inom området digitalisering. 

För att säkerställa möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett nära samarbete 
med Campus Oxelösund som i egenskap av vård- och omsorgscollege tillhandahåller yrkesutbildning 
för flera av förvaltningens yrkesgrupper. Det finns en bild hos såväl förvaltningschef som fackliga 
representanter att de som utexamineras inte har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra 
arbetet. Förvaltningen står inför en stor utmaning att balansera akuta personalbehov mot att 
upprätthålla kompetenskrav. Det finns etablerade forum för dialog mellan förvaltning och ledning för 
Campus Oxelösund men svårigheter kvarstår. 

Inom ramen för det statligt finansierade Äldreomsorgslyftet har förvaltningen genomfört flera 
insatser för att höja kompetensen hos medarbetare. Undersköterskor är en prioriterade grupp för 
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detta under 2022 med anledning av förändrade lagkrav (fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen)  
samt för att förekomma eventuella framtida utbildningskrav som utreds. Tidigare har utbildningar 
inom bemötande samt språkförstärkande insatser varit prioriterade, liksom fortbildning av 
vårdbiträden till undersköterskor. 

Timanställda och vikarier utgör en förhållandevis stor del av personalstyrkan. Det finns en rutin om 
att samtliga timanställda ska påbörja en yrkesutbildning för att få fortsätta inom kommunen, och 
måste fullgöra utbildning till vårdbiträde/undersköterska för att fast tjänst ska kunna erhållas. Enligt 
Kommunal frångås rutinen på grund av personalbrist.  

Enligt förvaltningschef är ett viktigt fokusområde framgent att stärka det nära ledarskapet. Stora 
enheter och chefer som inte, i det dagliga arbetet, möter sina medarbetare bidrar till många 
utmaningar gällande såväl arbetsmiljö som personalens engagemang. 

6.2.2 Social- och omsorgsförvaltningen 

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för barn, ungdomar och vuxna, 
färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, 
familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå, 
personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse 
och familjehem. Socialsekreterare är en stor yrkesgrupp som definierats som bristyrke i kommunens 
plan för strategisk kompetensförsörjning. Vakanta platser behöver i dagsläget bemannas av konsulter, 
framför allt inom enheten för barn- och unga.  

Förvaltningen har under året etablerat en ny struktur för kompetensutveckling. En 
kompetensutvecklingsplan för varje personalgrupp listar alla utbildningar som medarbetarna 
förväntas genomgå under sin tid på förvaltningen, både grundläggande och specialiserande kurser. I 
och med strukturen får förvaltningen också en bättre överblick på befintlig kompetens och ett system 
för att dokumentera när medarbetarna senast gick respektive utbildning. Detta ger också bättre 
förutsättningar för att följa upp vilka medarbetare som behöver komplettera eller repetera utbildning. 
Utbildningsplanen ska tas i bruk under hösten 2022.  

Resultaten från medarbetarundersökningarna är generellt sett positiva. Inom individ- och 
familjeomsorgsenheten för barn och unga har det förekommit påtagligt lägre resultat inom flertal 
parametrar. Enligt uppgift har det berott på en kombination av påfrestande arbetsuppgifter och 
personkonflikter inom enheten, och ett aktivt arbete har bedrivits för att vända situationen. Enligt 
förvaltningschef finns det goda möjligheter till förbättring de närmaste månaderna. 

Det finns ett samarbete med närliggande högskolor och universitet i syfta att öka möjligheten till 
rekrytering. Förvaltningen tar emot två praktikanter varje termin. Vid rekryteringen av praktikanter 
är det en urvalsgrund att studenten bedöms ha rimliga förutsättningar att kunna fortsätta arbeta i 
kommunen eller länet efter avslutad utbildning.  

6.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden når redan fullmäktiges mål men 
har en sårbar verksamhet med få anställda 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för kommunens detaljplanering, 
naturvård, GIS- mät- och kartverksamhet, gång- och cykelvägar. Nämnden utgör kommunens lokala 
prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen samt miljö-, livsmedel- och 
tobakslagstiftning. Nämnden är även kommunens trafiknämnd. Inom förvaltningen arbetar 16 
personer varav bygglovshandläggare är en definierad bristyrkesgrupp i kommunens plan för 
strategisk kompetensförsörjning.  

I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan anges mål om att sjukfrånvaron ska minska. 
Ingångsvärdet 2021 var 3 procent, och målvärdet 2022–2024 är fem procent. Då förvaltningen är 
liten kan enskilda medarbetares frånvaro påverka statistiken kraftigt.  
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Nämnden inkluderar kommunfullmäktiges mål om att öka medarbetarengagemanget i sin 
verksamhetsplan. Nämndens utfall i medarbetarundersökningen visar på ett lågt resultat avseende 
medarbetarnas kunskap och förståelse om verksamhetens mål. Mot denna bakgrund pågår ett arbete 
med att se över operationaliseringen av kommunmålen och nämndens mål.  

Nämnden har inte någon dokumenterad kartläggning av kompetensbehov eller någon handlingsplan 
för kompetensförsörjning. Förvaltningen är liten och tjänsterna är i hög grad specialiserade. 
Kommunens tillväxttakt har medfört relativt stadiga volymer för förvaltningen, varvid rekrytering 
främst är fyllnadsrekrytering vid vakanser. Enligt uppgift har personalomsättningen inom 
förvaltningen varit relativt hög under senare tid. Den samlade bedömningen är dock att Oxelösund 
har förhållandevis goda konkurrensmöjligheter gentemot närliggande kommuner. Attraktionen 
bedöms ligga i ett fördelaktigt löneläge, variation i arbetsuppgifter tack vare kommunens storlek, ett 
gott arbetsklimat samt möjlighet till flexibilitet och distansarbete.  

En väsentlig del i förvaltningen kompetensförsörjning är verksamhetsutveckling och ständig 
förbättring av processer, verktyg och mallar förbättras i syfte att förenkla handläggarnas vardag och 
skapa mer effektiv handläggning. Det syftar också till att göra det enklare för nya medarbetare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett kontrollmoment avseende kompetensförsörjning i 
internkontrollplanen 2022. Kontrollmomentet avser att riskanalyser genomförs och handlingspla ner 
upprättas. I den första uppföljningen 2022 anges att analys av personalläget sker kontinuerlig och 
rapporteras i tertial- och årsredovisningar. Uppföljningssamtal genomförs cirka 1–2 månader efter att 
en medarbetare påbörjat sin anställning. Då kompetensbrist uppstår används konsultstöd. I 
uppföljningen av interkontrollplanen vid tertialrapport 1 anges att kontrollmomentet av 
kompetensförsörjningen är godkänd.  

6.4 Kultur- och fritidsnämnden saknar kompetensförsörjningsplaner men 
har nöjda medarbetare 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism, vilket omfattar 
bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, 
fritidsgård, turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Totalt består 
förvaltningen av 16 personer. Bland yrkesgrupperna har bibliotekarier och utbildade fritidsledare 
definierats som bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning. 

I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 formuleras följande mål utifrån 
kommunfullmäktiges målområde ”Hållbar utveckling”: 

Nämndens mål Mått  Ingångsvärde/bokslut 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Medarbetare 

ska uppleva att 

de har en bra 

arbetssituation 

Medarbetarindex MI 

(medarbetarundersökning 

görs vartannat år) 

86 %  X Lägst 80  X 

Hållbart 

medarbetarengagemang 

4,48 av 5 Lägst 4,0  Lägst 4,0 Lägst 4,0 

 
Nämndens förvaltning har ett inom kommunen jämförelsevis högt resultat på 
medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningar hanteras vid APT-tillfällen. 
Efter senaste mätningen bedömdes resultatet vara tillfredsställande och inga särskilda 
utvecklingsområden identifierades med anledning av enkäten.  

Nämnden har inte tagit fram ett eget mål kring sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron var vid 
tidpunkten för granskningen 10 procent. Enligt uppgift beror de höga sjuktalen på att det är en liten 
organisation där statistiken påverkas av enskilda sjukdomsfall. Intervjuade uppger att det finns 
möjlighet att vid sjukdom täcka upp för varandra inom de olika enheterna.  
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Det finns inga aktuella kompetensförsörjningsplaner framtagna. Den senaste som togs fram är från 
2018. Det arbetssätt som definierats i kommunens inriktningsdokument för strategisk  
kompetensförsörjning uppges innebära en tidsinsats som inte står i proportion till nyttan med planen, 
och det är därav svårt att avsätta resurser för arbetet. Förvaltningen tar del av de centrala analyser 
och prognoser som förmedlas men har svårt att omsätta dessa i det egna 
kompetensförsörjningsarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med individuella 
kompentensplaner. Vidare handlar rekryteringsarbetet främst om fyllnadsrekrytering av vakanta 
tjänster. 

Kultur- och fritidsnämndens främsta utmaning är att rekrytera personal med rätt utbildning. Det är 
svårast att hitta utbildade bibliotekarier samt fritidsledare. Vid rekrytering framhävs organisationens 
fördelar vilka anges vara att medarbetare får stort ansvar, nya utmaningar i och med att det är en lite 
organisation, flexibilitet i arbetet samt ett bra arbetsklimat. Fritidsledare erbjuds även möjlighet att 
studera två timmar per vecka under arbetstid i syfte att fler ska utbilda sig.  

Personalnyckeltal följs upp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelsen, i övrigt endast 
på förekommen anledning. Kultur- och fritidsnämnden har inte identifierat risker eller kontroller 
relaterade till kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022.  
 

6.5 Det är osäkert om arbetet ger önskat resultat 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat strategier och planer för en strategisk  
kompetensförsörjning sker det heller inte någon samlad uppföljning av arbetets resultat. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och personalsituationen i stort följs upp genom 
nyckeltal. Det finns möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik, pensionsavgångar, 
övertid och sjukfrånvaro genom systemstödet Hypergene. 

Covid-19-pandemin har gjort det svårt att göra en rättvisande bedömning av om arbetet med att 
minska sjukfrånvaron har varit framgångsrikt. Orsaken är att ändrade förhållningssätt till symptom, 
karensdag och distansarbete har haft jämförelsestörande effekter för samtliga förvaltningar. 

Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har också 
vidtagit åtgärder för att skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder genom mer 
frekventa mätningar.  

Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade personalsituationen. Dels genom 
delårsrapporter och årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, vilken kvartalsvis 
omfattar aktuella personalfrågor. I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 identifierades rutin för 
rehabilitering och handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete som 
kontrollmoment. Föregående år fanns rutin för rehabilitering, rekryteringsrutin och arbetsmiljöpolicy  
som kontrollmoment och kommunstyrelsen noterade flera avvikelser i sin uppföljning. Av 
uppföljningen framkommer att det finns planerade eller vidtagna åtgärder för att komma till rätta med 
avvikelserna och förvaltningen bedömer att avvikelserna kommer att vara avhjälpta under 2022. 

Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen svår att följa gentemot föregående år till följd av striktare 
krav för medarbetare att stanna hemma vid lindriga symptom. 
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7. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

Har gällande mål för 

kompetensförsörjningsarbetet 
brutits ner för att möjliggöra 
en ändamålsenlig styrning? 

 

 

Delvis. Kommunfullmäktige har satt upp mätbara mål avseende 
sjukfrånvaro och medarbetarengagemang. Dessa mål återfinns 
helt eller delvis med egna mål och nyckeltal i nämndernas 
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit 
egna beslut kring målet om sjukfrånvaro men följer upp 
nyckeltalen i sin redovisning. Vård- och omsorgsnämnden har för 
äldreomsorgen beslutat om flera nämndmål för 
kompetensförsörjning men inkluderar inte sin 
socialtjänstverksamhet. På förvaltningsnivå ser vi dock att 
styrning och åtgärder av varierande grad förekommer i alla 
förvaltningar.  
 
Utöver de två mätbara målen har kommunstyrelsen tillsett att det 
finns koncerngemensamma strategier som återkopplar till 
kommunfullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Till detta finns det styrande dokument som ska ge ett ramverk för 
styrning och samordning, men dessa efterlevs inte av 
förvaltningarna. Kommunstyrelsen har gett direktiv till sin 
förvaltning om att öka arbetet med att möta framtidens 
kompetensutmaningar. Kommunstyrelsen har satt upp mål inom 
områden där de saknar mandat att ge uppdrag till kommunens 
förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltni ngen 
har i uppdrag att genom kompetens, stöd, service och 
kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 

Finns aktuella kartläggningar 
och kompetensmatriser, 
riskanalyser och planer som 
stöd för det operativa 
arbetet?  

 

Med vilka funktioner sker 
dialoger för att fånga upp 
kompetensbehov? 

  

 

Delvis. På kommunövergripande nivå finns det framtagna 
kartläggningar, riskanalyser och planer med åtgärder som kan 
vara stöd i det operativa arbetet. Analysen omfattar bland annat 
personalstruktur och organisation, prognos över 
pensionsavgångar, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, utfall av 
publicerade jobbannonser samt en omvärldsanalys med 
definierade bristyrken i kommunen. Den senaste sammanställda 
kompetensförsörjningsplanen för kommunen som helhet gjordes 
2020, men delar av underlaget har setts över vid senare tillfälle 
och presenterats vid exempelvis chefsutbildning.  
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet som 
ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet, men på 
respektive nämnds förvaltning är förvaltningschef ansvarig. Inom 
de större förvaltningarna engageras biträdande 
förvaltningschefer och enhetschefer i att bevaka behov av 
kompetens, men inga dedikerade HR-resurser förekommer. På 
individnivå är kompetensutvecklingsbehov en fråga för ansvarig 
chef tillsammans med den enskilda medarbetaren. 

Möjliggör kommunens 
(risk)analyser och underlag en 
ändamålsenlig bedömning av 
behovet av kompetens, på 
kort och lång sikt? 

 

 

Delvis. Vår bedömning är att det finns en rimligt god bild av 
behovet utifrån kända förutsättningar. Bilden är i hög grad 
baserad på operativ kännedom om organisationen och inte 
belagd genom kartläggningar och analyser. Fokus ligger i hög 
grad på bemanning den närmaste tiden.  

 

Kommunen har befolkningsprognoser men dessa är enligt 
intervjuade svåra att tillämpa i analyserna av kompetensbehov, 



 

21 
 

Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

Görs tillräckliga 
riskbedömningar och 
kartläggningar med avseende 
på arbetsmiljö (exempelvis 
genom oberoende 
avslutssamtal), som ett led i 
att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

 

Analyseras 
personalomsättningen på ett 
adekvat sätt?  

  

 

givet att volymförändringarna i regel är små (undantaget 
äldreomsorgen). En brist är att kommunen enbart periodvis haft 
möjlighet att göra statistiska analyser av 
personalomsättningen. En medarbetare som nyligen har 
anställts har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta 
fram sådana analysunderlag. 

 

Medarbetarundersökning genomförs regelbundet och är ett 
underlag både i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i annat 
utvecklingsarbete. Under 2022 har undersökningen genomförts 
i form av två kortare enkäter, s.k. pulsmätningar, vilket 
möjliggör en tätare uppföljning av medarbetarnas mående. 
Svarsfrekvensen har sjunkit kraftigt mot föregående år varvid 
nya angreppssätt för information om enkäten testas framgent. 
Medarbetarundersökningen följs upp vid APT-tillfällen på 
respektive enhet, på förvaltningsledningsnivå samt på 
kommunledningsnivå och ligger till grund för planering av 
åtgärder. Formaliserade riskbedömningar och 
arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid 
verksamhetsförändring eller tillbud. 

 

Kommunen har etablerade rutiner för att samla in synpunkter 
från medarbetare som slutar. Förvaltningschefer/enhetschefer 
genomför avslutssamtal. För att ge ytterligare en kanal för 
synpunkter skickar HR-enheten också en avslutsenkät med 
möjlighet till anonyma svar. Detta resultat sammanställs på 
kommunövergripande nivå och presenteras för 
kommunledningsgruppen.    

Vilka åtgärder vidtas för att 
tillvarata och utveckla 
medarbetarnas kompetens på 
bästa sätt samt vara en 
attraktiv arbetsgivare?  

 

Exempelvis med avseende på 
yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

 

Vilka åtgärder vidtas för att 
behålla och belöna attraktiva 
kompetenser? 

  

I alla granskade verksamheter beskrivs det dagliga arbetet med 
att utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö 
som den viktigaste nyckeln till att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Förvaltningarna har varierande utmaningar och 
arbetssätt för att uppnå detta. På kommunledningsnivå har en 
kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket tagits fram för 
att ge en tydligare bild av kommunen och stötta förvaltningarna i 
deras arbete med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen är den förvaltning som i störst 
utsträckning behöver öka sin kapacitet de närmaste åren. Inom 
äldreomsorgen finns det en uttalad strategi om att få fler 
medarbetare att arbeta mer. Införandet av heltid som norm har 
gett mer tillgänglig arbetstid men schemaläggningsmodellen har 
inneburit att tiden inte finns den tid på dagen när behoven är som 
störst. Försök med en ny modell pågår under 2022. 
Äldreomsorgsförvaltningen har också på ett strukturerat sätt 
kopplat digitaliseringsstrategier till sitt arbete med långsiktig 
kompetensförsörjning. 
 
Övriga förvaltningar behöver bibehålla eller i liten utsträckning 
utöka sin personalstyrka. Inom utbildningsförvaltningen har det 
nyligen skett en översyn av chefsstrukturen för att skapa ett 
närmare och tydligare ledarskap. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen har riktade satsningar sats in för att stötta 
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en specifik enhet med svårigheter att behålla personal och 
välmående. 
 
Kommunens löneläge uppges av de intervjuade inte vara ett stort 
problem för möjligheten att attrahera medarbetare. I syfte att 
behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att 
säkerställa rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell 
där medarbetare som halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd 
av ökade ingångslöner inom sin yrkesgrupp, kan få en särskild 
löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist löneläge. 
 
Kompetensutveckling av chefer säkerställs av kommunstyrelsens 
förvaltning i form av både introduktionsprogram, 
ledarfrukostseminarier och tematiska utbildningsdagar. 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett 
utvecklingsområde genom medarbetarenkäten. Detta är ett 
pågående utvecklingsområde. För enskilda medarbetare finns i 
övrigt inget samlat grepp om kompetensutvecklingen och 
respektive förvaltning har olika strategier. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen pågår ett arbete med att implementera 
strukturerade utbildningsspår för olika yrkesgrupper som 
omfattar både grundkompetens och fortbildning/specialiseri ng. 
Inom utbildnings- och äldreomsorgsförvaltningarna är 
fortbildningen i hög grad kopplad till tillgängliga statsbidrag och 
anpassade utifrån villkoren för dessa. Äldreomsorgsförvaltni ngen 
har också en nära samverkan med Campus Oxelösund kring både 
yrkesutbildningar och fortbildning. De små förvaltninga rna 
saknar långsiktiga strukturer och planerar sin 
kompetensutveckling utifrån årets identifierade behov på grupp- 
och individnivå. 

Hur följs utfall av strategier 
och aktiviteter upp? Ger 
arbetet önskade resultat? 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat långsiktiga 
strategier och planer sker det heller inte någon samlad 
uppföljning av arbetet sett till ett längre perspektiv. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och 
personalsituationen i stort följs upp genom nyckeltal. Det finns 
möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik , 
pensionsavgångar, övertid och sjukfrånvaro genom 
verksamhetssystemet Hypergene. 
 
Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart 
medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också vidtagit åtgärder för att 
skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder 
genom mer frekventa mätningar.  
 
Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen av sjukfrånvaro och 
satsningarna på hälsofrämjande arbete svårt att följa upp 
gentemot tidigare år till följd av striktare krav för medarbetare att 
stanna hemma vid lindriga symptom. 
 
Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade 
personalsituationen. Dels genom delårsrapporter och 
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årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, 
vilken kvartalsvis omfattar aktuella personalfrågor.  
 
Det sker ingen uppföljning av om kommunen externt uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare eller ej. Utbildningsförvaltning ens 
bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, 
med fler kvalificerade sökande än tidigare. Inom äldreomsorgen 
är uppfattningen att de sökande är mindre kvalificerade för 
arbetet vilket ställer högre krav på kommunen avseende 
introduktion, språkutbildning och kompetensutveckling. Övriga 
förvaltningar beskriver tillfälliga variationer snarare än 
strukturella. 

 
 
 
Oxelösund 2022-11-16 
 

Nina Högberg   Lina Hedlund 

Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuade 

• HR-chef 
• Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningschef Utbildning 
• Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen 

• Kultur- och fritidschef 

• Miljö- och Samhällsbyggnadschef 
• Representanter från Kommunal sektion Nordost 

 

8.2 Dokumentförteckning 

• Mål och budget 2022–2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-10 Kf §103 

• Personalpolitiskt program 

• Plan för strategisk kompetensförsörjning 2020 
• Handlingsplan Strategisk kompetensförsörjning med uppföljning 220906 

• Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 

• Kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärke 2022-2024 
• Medarbetarpuls 2022 

• Medarbetarundersökning 2021 
• Kompetensförsörjningsplan kommunstyrelseförvaltningen 2019 

• Kompetensutmaningen, underlag från chefsintroduktion 2022-03-08 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024 
• Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Utbildningsnämndens Budget- och verksamhetsplan 2022–2024 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

• Vård- och omsorgsnämndens Förändringsbeskrivning 2023. Antagen 2022-05-24. 
• Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022 

• Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022 
• Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022 

• Utbildningsplan social- och omsorgsförvaltningen 
• Vård- och omsorgsnämnden – Delårsuppföljning per augusti 2022  

• Modell för kompetensutveckling inom VOF 2015 

• Utbildningsplan vård- och omsorgsförvaltningen (utkast) 
• LAS-rutiner inom äldreomsorgsförvaltningen 

• Kompetensförsörjningsplan utbildningsförvaltningen 2022 
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Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till utformning och placering av
minnesplatsen.

2. Finansieringen av minnesplatsen sker via kommunstyrelsens 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.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 11:e maj 2022 KF 2022 § 29 att
bevilja medborgarförslaget och att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till hur en minnesplats kan utformas och vart det kan placeras samt att förslaget ska
ställas till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till finansiering via
styrelsens investeringsreserv. Oxelösunds kommun står för alla kostnader för uppförandet
av minnesplatsen. Oxelösunds kommunfullmäktige har beslutat att kostnaden för
uppförandet av minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr. Önskemålet från
förslagsställaren är att minnesplatsen ska kunna invigas på veterandagen 29 maj 2023.

Kultur-och fritidschefen och kultursamordnaren har tillsammans undersökt olika alternativ
för placering av minnesplatsen samt kostnader kring uppförandet. Vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2023-03-06 beslutade man sig för ett förslag till hur
minnesplatsen ska utformas. Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot
kultur- och fritidsnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2023-02-24 Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.
Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-03-06
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst
Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-11, KF § 29

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Ekonomichef (för kännedom)

Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges veteranförbund (för kännedom)

Svenska kyrkan
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Minnesplats i Oxelösund för civila och militära utlandsveteraner

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunstyrelsen att besluta om placering enligt förslag C på
Oxelösunds kyrkogård.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun medgav 2021-06-16 § 55, Södra Sörmlandsgruppen av
Sveriges veteranförbund efter att de har inlämnat ett medborgarförslag om att etablera en
minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 11:e maj 2022 KF 2022 § 29 att bevilja medborgarförslagen, att
ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas
och placeras samt att förslaget ska ställas till kommunstyrelsen för godkännande och
ställningstagande till finansiering via styrelsens investeringsreserv.

Kultur- och fritidsnämnden har gett Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att ta fram ett förslag
av utformning och placering av minnesplats. Oxelösunds kommun står för alla kostnader för
uppförandet av minnesplatsen. Oxelösunds kommunfullmäktige har beslutat att kostnad för
uppförandet av minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr. Önskemålet är att minnesplatsen ska
kunna invigas på veterandagen 29 maj 2023.

Kultur-och fritidschefen och kultursamordnaren har tillsammans tittat på olika alternativ för placering
av minnesplatsen, utformning av sten samt kostnader kring uppförandet.

3. Förslag

A. Placering vid infarten vid nuvarande restaurang ”Läget”, på gräsplätten vid ”SSAB:s ”
stålbänk. Bild 1

Beräknad ungefärlig kostnad: 137 000 kronor exklusive markberedning, transport samt
montering av stenen, utsmyckning samt årligt underhåll.

Kultur- och fritidsförvaltningen

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Bild 1. Placering vid ”Läget”
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B. På gärdet mot kyrkogården, i närheten av odlingslådorna. Bild 2
Tjänstemän från Miljö-och samhällsbyggnad har deltagit i dialogen och godkänt idén till
placering.

Beräknad ungefärlig kostnad: 137 000 kronor exklusive markberedning, transport samt
montering av stenen, utsmyckning samt årligt underhåll.

Bild 2. Placering på Frösängsgärdet vid sidan om vägen mot kyrkogården.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Medborgarförslaget på hur minnesstenen i alternativ A och B kan se ut.

C. I gravkvarter U1, Oxelösunds kyrkogård, bild 4, där det idag finns en minnesplats för
stupade finska soldater på vänster sida om järnkorset. bild 5.
Stenen placeras på höger sida om korset där även ett ljusträd, bild 6, identiskt med ett i
anslutning till den befintliga stenen, kommer att placeras.

Kyrkorådet har godkänt vår förfrågan under förutsättning att den nya minnesstenen liknar
den befintliga, bild 7. De båda minnesmärkena får inte konkurrera med varandra.

Beräknad ungefärlig kostnad: 41 600 kronor. Tillkommer årligt underhåll som utförs av svenska
kyrkan på max 10 000 kronor per år.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Bild 4. Minneslund i gravkvarter U1.
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OCR 991-1991

212000-0324

Bild 5. Stenen placeras till höger om korset.

Bild 6. Ljusträd där lyktor kan placeras, identisk den på andra sidan.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Datum Diarienummer

2023-02-23 Dnr KFN 2021.40

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

Bild 7. Minnesstenen, över stupade finska soldater i andra världskriget, som idag finns till
vänster om korset i minneslunden.

4. Motivering till placering enligt förslag C
Kultur och fritidsförvaltning föreslår att Kultur och fritidsnämnden förordar placering enligt alternativ
C.

En stor fördel med förslag C är placeringen på kyrkogården. Minnesmärket kommer att ligga i en
minneslund där möjlighet till ro och eftertanke finns naturligt. Den direkta kopplingen till den
befintliga stenen som finns placerad på andra sidan korset knyter ihop helheten. Oxelösunds
kyrkogårdsförvaltning kommer att ha ett skötselavtal på stenen. På kyrkogården finns både
besökande och personal som har uppsikt över minnesplatsen.

Kostnaderna för alternativ A och B kommer sannolikt överstiga de 200 tkr som kommunfullmäktige
beslutat att projektet max får kosta. Det finns idag många osäkra poster, framförallt kring
markberedningen, som kan göra att minnesmärket kan sticka iväg i kostnad.

Beslutsunderlag:

Oxelösunds församling-protokoll 221115

Oxelösunds kommun-protokoll 220511

Medborgarförslag med kompletterande bilagor 221001

Minnesplats, kostnader 230223

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Datum Diarienummer

2023-02-23 Dnr KFN 2021.40

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

Anders Magnusson Lisa Wärn

Förvaltningschef Handläggare

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Förslagsställaren (för kännedom)

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-05-11

Utdragsbestyrkande

Kf §29 Dnr KS.2021.88

Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst

Kommunfullmäktiges beslut

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
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 59
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



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-05-11

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens 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

Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft (M), Catharina Fredriksson (S) och Bo
Höglander (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång
Förslagsställaren (FK)
Kostchef (FK)
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (FK)
______

Beslut till:
Kultur- och fritidsnämnden (För åtgärd)

Kanslichef (För kännedom)

Förslagsställarna (För kännedom)
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Datum Diarienummer

2023-02-17

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

1.Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljning av Säg vad du tycker godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att de interna rutinerna

för Säg vad du tycker efterlevs.

2. Sammanfattning
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg
vad du tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och
övriga intressenter. Det är viktigt att kommunen har fungerande och
välkända externa och interna rutiner för hur invånare och andra kan lämna
synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som lämnat
synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor.
Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd
nämnd.

Under 2022 har det inkommit 60 synpunkter till kommunen. Av dessa har
18 synpunkter hanterats av kommunstyrelseförvaltningen varav 15 har blivit
besvarade och svaren är diarieförda. 3 av synpunkterna har ej svar
diariefört, möjligen har svar skickats direkt till avsändaren utan att ha
diarieförts.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns samt att
kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att de interna rutinerna för Säg
vad du tycker efterlevs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse uppföljning av Säg vad du tycker 2022

Sammanställning inkomna synpunkter 2022

Johan Persson Pia Rodén

Kommunchef Arkivassistent

Uppföljning av Säg vad du tycker 2022

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen
Pia Rodén

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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00
v 1.0
2006-
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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
0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se

Dokumentation och rapportering av synpunkter 2022

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ankomst Synpunkt Bekräftelse
till avsändare

Svar till
avsändare

Åtgärd Diarienummer

Datum Synpunkt i sammanfattning Datum Datum Åtgärd i sammanfattning, t ex ”Information
till avsändare om regler”

2022-01-28 Synpunkt om toaletterna vid
Stenviks badplats

Direkt till
handläggare

2022-01-28 Avsändaren informeras om att
Stenviks WC-byggnad är inplanerad i
underhållsplanen år 2022 och
ambitionen är att upprustningen ska
ha färdigställts till sommarsäsongen

Synpunkt.2022.2

2022-02-01 Synpunkt på matbutiken i
Frösäng

Direkt till
handläggare

2022-02-01 Avsändaren informeras om att
Kustbostäder som äger fastigheten
hela tiden för diskussioner och
planerar för att utveckla de
verksamheter som finns i den
fastighet där Mat Alltid finns.
Synpunkten kommer att tas vidare till
Kustbostäder

Synpunkt.2022.3

2022-02-24 Synpunkt på industrimark i
Oxelösund

Svar ej
diariefört

Synpunkt.2022.5

2022-06-21 Synpunkt om detaljplanen
del av Stjärnholm 5:37 –
Näsuddsvägen- Tångvägen

2022-06-21 2022-06-21 Avsändaren har fått återkoppling på
synpunkten via telefon.

Synpunkt.2022.26
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Datum

2023-02-17

2022-06-21 Synpunkt om att skjuta av
måsar i kommunen

2022-06-27 Svar ej
diariefört

Synpunkt.2022.27

2022-07-14 Synpunkt på detaljplanen
del av Stjärnholm 5:37,
Näsuddsvägen/Tångvägen
m.m.

2022-07-15 2022-07-15 Avsändaren informeras om att
kommunfullmäktige har antagit både
en översiktsplan och ett
bostadsförsörjningsprogram som ger
riktlinjer för hur vi ska använda vår
mark och hur vi ska planera för att
försörja Oxelösund med bostäder, Vi
har valt att i första hand förtäta där det
redan finns befintlig infrastruktur

Synpunkt.2022.30

2022-07-14 Synpunkt om ogenomtänkt
detaljplan som kommer att
förstöra området där vi bor

2022-07-15 2022-07-15 Avsändaren informeras om att
kommunfullmäktige har antagit både
en översiktsplan och ett
bostadsförsörjningsprogram som ger
riktlinjer för hur vi ska använda vår
mark och hur vi ska planera för att
försörja Oxelösund med bostäder. Vi
har valt att i första hand förtäta där det
redan finns befintlig infrastruktur

Synpunkt.2022.31

2022-07-14 Synpunkt på att
detaljplanen del av
Stjärnholm 5:37 har
godkänts och om att ta ett
helhetsansvar med området
kring färjeläget

2022-07-15 2022-07-15 Avsändaren informeras om att
kommunen har valt att i första hand
förtäta där det redan finns befintlig
infrastruktur. Planeringsarbete pågår
på flera platser i kommunen, bland
annat i det område som nämns,
området kring färjeläget

Synpunkt.2022.32



3 (5)

Datum

2023-02-17

2022-07-16 Synpunkt på detaljplanen
Stjärnholm 5:37 och att det
planeras för höga hus i
området och att fina gröna
ytor förstörs i området

2022-07-29 2022-07-29 Avsändaren informeras om att
detaljplanen är ett politiskt beslut som
har fattats i vårt Kommunfullmäktige.
Det gavs möjlighet för allmänheten att
lämna synpunkter under samrådstiden
vilket gjordes. Fullmäktige valde ändå
att fatta beslutet. Beslutet
överklagades inom överklagandetiden
för detta beslut. Den processen löper
vidare enligt gängse former

Synpunkt.2022.35

2022-07-16 Synpunkt på ett höghus i
bostadsområdet Danvik

2022-07-29 2022-07-29 Information om att detaljplanen är ett
politiskt beslut som har fattats i vårt
Kommunfullmäktige. Det gavs
möjlighet för allmänheten att lämna
synpunkter under samrådstiden vilket
gjordes. Fullmäktige valde ändå att
fatta beslutet. Beslutet överklagades
inom överklagandetiden för detta
beslut. Den processen löper vidare
enligt gängse former

Synpunkt.2022.36

2022-07-21 Synpunkt på ett
flerfamiljshus på 15 meters
höjd vid Näsuddsvägen/
Djursgravsvägen

2022-07-29 2022-07-29 Avsändaren informeras om att
detaljplanen är ett politiskt beslut som
har fattats i vårt Kommunfullmäktige.
Det gavs möjlighet för allmänheten att
lämna synpunkter under samrådstiden
vilket gjordes. Fullmäktige valde ändå
att fatta beslutet. Beslutet
överklagades inom överklagandetiden
för detta beslut. Den processen löper
vidare enligt gängse former

Synpunkt.2022.37
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Datum

2023-02-17

2022-07-31 Synpunkt på detaljplanen
del av Stjärnholm 5:37,
Näsuddsvägen, Tångvägen
och Djursgravsvägen och
planeringen av höghus i
området

2022-08-01 2022-08-01 Avsändaren informeras om att
detaljplanen är ett politiskt beslut som
har fattats i vårt Kommunfullmäktige.
Det gavs möjlighet för allmänheten att
lämna synpunkter under samrådstiden
vilket gjordes. Fullmäktige valde ändå
att fatta beslutet. Beslutet
överklagades inom överklagandetiden
för detta beslut. Den processen löper
vidare enligt gängse former

Synpunkt.2022.38

2022-07-29 Synpunkt på
informationstavlan på
Södra Femöre vid
Södersviken om att den bör
hållas uppdaterad och i gott
skick

2022-08-01 2022-08-23 Avsändaren informeras om att arbetet
med att förnya och byta ut
informationsmaterialet är påbörjat och
beräknas pågå under 2022. Vi kan se
över om revidering av skylten kan
tidigareläggas och ryms i den
finansiering som finns för projektet

Synpunkt.2022.39

2022-08-04 Synpunkt på byggandet i
kommunen

2022-08-05 Svar ej
diariefört

Synpunkt.2022.40

2022-08-19 Synpunkt på Femöre
naturreservat, att slitaget är
så stort i området och att
förhållningsregler bör
införas

2022-08-22 2022-09-12 Avsändaren informeras om att Femöre
och dess naturreservat är för många
kommuninvånare och besökare ett
värdefullt rekreations- och
friluftsområde. Information om vilka
regler som gäller i naturreservatet
finns uppsatta på flera platser i
reservatet

Synpunkt.2022.46
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Datum

2023-02-17

2022-12-05 Synpunkt på
välkomstskylten i höjd med
Stjärnholm, ljusstyrkan
under mörkertiden

2022-12-08 2022-12-08 Information om att utifrån inkommen
synpunkt har kontakt tagits med
leverantören och det undersöks just
nu om vi kan sänka ljusstyrkan på
skylten under natten

Synpunkt.2022.57

2022-12-07 Synpunkt på
välkommenskylten in till
Oxelösund, sänk
ljusstyrkan för den bländar
när man kör i mörker

2022-12-08 2022-12-12 Information om att kommunen följer
de instruktioner vi fått från
Trafikverket, tittar just nu om det är
möjligt att ”dimma” ner ljustavlan

Synpunkt.2022.58
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND
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Revidering av Program för hållbar näringslivsutveckling i
Oxelösund 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Reviderat Program för hållbar näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 2023-02-08
fastställs.

2. Sammanfattning
Näringslivsprogrammet innehåller mål och strategier för att förbättra företagsklimatet i
Oxelösund. Det kan jämställas med kommunens affärsplan för att uppnå ett bra
företagsklimat.

Programmet i sin ursprungliga form togs fram år 2012 och reviderades första gången år
2015 då vi hade uppnått ett flertal av de uppsatta målen och en andra gång 2020 då man
såg ett behov av en anpassning av programmet till att fokusera mer på enkätresultatens
betygsvärden snarare än rankingplacering (som dock behålls som övergripande mål) samt
att man även tog med mål inom NKI arbetet.

I 2023 års revidering har följande uppdateringar gjorts:

- Generell genomskrivning och uppdatering av strategier och huvudaktiviteter

- Målen för hela programmet har lagts på 2023-2024 istället för bara 2023 med syfte att i
samverkan med nya politiska ledningen få en längre period att skapa resultat

- Tydliggörande av målen inom nyföretagande

- Hållbarhet har tillförts programmet, både i rubriken och med en text som ska fungera
som ett förhållningssätt, en grön tråd som ska genomsyra allt näringslivsarbete

Dessutom har den till programmet kopplade Aktivitetsplanen uppdaterats och
konkretiserats för tydligare verka för måluppfyllelse. ”Aktivitetsplan Näringsliv 2023” utgörs
av en handlingsplan där Kommunstyrelseförvaltningens och förvaltningsgemensamma
aktiviteter i tjänstemannaorganisationen anges.

Förslaget till reviderat näringslivsprogram har till att börja med tagits fram internt och har
därefter diskuterats i och förankrats i koncernledningsgruppen. Därefter ska den förankras
vidare hos våra referensgrupper Oxelösunds Företagarförening och Oxelösunds kommuns
Näringslivsråd.

Förslaget är att fastställa utarbetat förslag till Program för hållbar näringslivsutveckling i
Oxelösund.

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Kommunstyrelsen
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Datum

2023-02-23 KS.2023.?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Reviderat Program för hållbar näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 23-02-08.

Johan Persson Johan Scherlin
Kommunchef Näringslivsansvarig

Beslut till:
Näringslivsansvarig

Kommunchef
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Program för

Hållbar näringslivsutveckling i Oxelösund
Reviderat 2023-02-08

Övergripande roll och mål för näringslivsarbetet är att Oxelösund via
ett positivt företagsklimat ska få fler nöjda företagare som vill växa
hållbart och långsiktigt. Fler nöjda företagare ska också leda till fler
företagsetableringar och nystartade företag. Välmående företag är en
förutsättning för ett fungerande samhälle och ekonomi.

Näringslivsprogrammet omfattar mål och strategier för att förbättra
näringslivsklimatet i Oxelösund. Näringslivsprogrammet är kommunens
”affärsplan” för ett bra företagsklimat i Oxelösund och har tagits fram i
samklang med Vision 2025 och i nära samarbete mellan företagen,
företagsorganisationerna och kommunen. Revision genomförs en gång per
år med delaktighet från företagen.

Det långsiktiga mätbara målet för näringslivsarbetet är att genom förbättring
av betygen i Svenskt Näringslivs årliga enkät klättra till en plats bland de
100 bästa kommunerna i den tillhörande rankingen.

Placering 2022:122, 2021:213, 2020:136
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MÄTBARA MÅL och MÅTT

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att:

Företagens sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat
ska förbättras/öka.

För uppföljning under perioden 2023-2024

1. Förbättra betygen i Svenskt Näringslivs enkätresultat:

Mål Utfall
2024 2023 2022 2021

 Företagens sammanfattande omdöme 3,55 3,5 3,45 3,2

 Kommunens service och bemötande 3,5 3,3 3,0
 Kommunens politikers inställning 3,5 3,2 3,1
 Kommunens tjänstemäns inställning 3,5 3,3 3,0
 Dialog med kommunens beslutsfattare 3,5 3,5 3,2

2. 2022 startades 37 nya företag i Oxelösund. Under perioden 2023-2024 ska
minst 35 nya företag per år startas i Oxelösund, mätt enligt
Nyföretagarbarometern och Bolagsverket.

3. Oxelösunds kommun ska anvisa eller sälja mark för företagsetablering vid
minst 2 tillfällen under perioden 2023-2024.

4. Nöjd kundindex NKI (i SKRs och SBAs mätning Insikt) 2022-2023*
 Kommunens totala NKI ska överstiga 75 (2020: 74, 2021: 68)
 Varje enskilt frågeområde ska överstiga 70

*Resultatet för mätperioden 2022 offentliggörs i april 2023 och för mätperioden 2023 i april 2024
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Fokusområden

1. Förbättra kommunens service och dialog med företagen

2. Öka samarbetet mellan företagen

3. Arbeta för fler företagsetableringar

4. Öka intresset för nyföretagande

5. Verka för att näringslivet har tillgång till rätt kompetens

6. Fortsätta utveckla och stärka Oxelösunds platsvarumärke

Hållbar näringslivsutveckling – den gröna tråden
Oxelösunds företag har genom SSABs omställning till en mer hållbar
fossilfri stålproduktion en unik möjlighet att både dra nytta av alla de
investeringar som görs, att hållbart ställa om sitt eget företag och att vara
med om att skapa en mer hållbar stad.

- Industrins omställning kommer att både ställa nya krav och skapa nya
möjligheter för alla företag i Oxelösund i arbetet med att bli mer
hållbara. En chans att investera i att både bidra till en bättre miljö och
en bättre marknadsposition och affär.

- Kortfattat handlar hållbarhet om att individer, företag och organisationer
gemensamt tar ansvar för och hanterar ekonomiska, miljömässiga och
sociala frågor i och kring företaget.

- Förutom att ökade krav på hållbarhet får företag att se över sin
påverkan på miljö och människor finns det stora ekonomiska
möjligheter att ta tillvara genom att stärka konkurrenskraften och öka
lönsamheten. Det kan också attrahera nya medarbetare och kunder.

Hållbarhet ska därför som en grön tråd genomsyra både den övergripande
strategin och de aktiviteter som Oxelösunds kommun genomför tillsammans
med företagen.
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Strategier och aktiviteter

1. Förbättra kommunens service och dialog med företagen

 Myndighetsutövning
 Upphandling
 Företagsutveckling - affär, hållbarhet och kompetensförsörjning
 Etableringsförfrågningar
 Politikens syn på företagande och företagsamhet

genom att

 Förbättra utbildning/information kring kommunens roll som
myndighetsutövare samt tydliggöra myndighetsutövarnas roller för att
både skydda (lag) och främja (företagande)

 Förbättra och synliggöra tjänstemäns och politikers positiva attityder
och kompetens kring företagande

 Uppmuntra politiken att visa vägen, ta position och visa hur viktiga alla
företag och företagare är

 Förbättra utbildning/information kring upphandling samt underlätta för
lokala företag att deltaga i och vinna kommunens upphandlingar

 Skapa olika typer av mötesplatser mellan kommunen och företagen för
att förbättra kommunikation och dialog med företagen

 Höja servicegraden, öka tillgängligheten samt förkorta
handläggningstiderna i all kontakt med företagens representanter

 Stötta företag i deras hållbarhetsarbete
 Utveckla den attraktiva orten för boende och besökande, allt hänger

ihop!

2. Ökat samarbete mellan företagen

Kommunen ska stimulera företagens utveckling och samarbete genom att
initiera och vara delaktig i projekt/aktiviteter inom i olika kluster i Oxelösund,
exempelvis:

 Oxelösunds Företagarförening (handel, besöksnäring, tjänster)
 Femöre/Fiskehamnen
 Bara/Sundsör
 Besöksnäringen
 Företag i eller nära stålindustrin
 Företag inom Oxelösunds hamns grindar
 Oxelösunds Näringslivsråd*

*Under 2023 ska ett Näringslivsråd inrättas, med representanter från
Oxelösunds kommun och de lite större företagen i Oxelösund och med
fokus på de större mer långsiktiga frågorna för Oxelösunds
näringslivsutveckling.
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Oxelösunds kommuns olika företagsträffar fyller här en samlande och
stärkande funktion.

En viktig roll är också att vara mycket ute hos Oxelösunds företag för att
lyssna efter behov och tillgång på t ex mark, lokaler och tjänster för att tipsa
andra företag om möjligheten att hjälpa till och/eller göra en affär.

3. Arbeta för fler företagsetableringar

Som grund gäller att säkerställa ett gott företagsklimat hos befintliga företag
men också att arbeta aktivt med att

 Skapa goda förutsättningar för etableringar genom att ha tillgängliga
lokaler och förberedd mark på kort och lång sikt

 Snabbt och serviceinriktat svara upp mot etableringsförfrågningar
genom att bilda etableringsteam som agerar koordinerat mot och med
”kunden” 

 Förankra etableringsförfrågningar genom information och avstämning
av förutsättningar i näringslivsforum (NLF)

 Fortsätta etableringssamarbetet med Nyköpings kommun men vitalisera
arbetet genom att jobba mer proaktivt inom branscher och
industrigrenar med bra match mot våra förutsättningar samt utvärdera
dagens organisationsform.

 Bättre nyttja Oxelösunds kommuns medlemskap i Svenska
industrikommuner och den kunskapstillförsel och det nätverk
medlemskapet ger. Nyttja den kunskapen bättre i etableringsarbetet.

 Fortsätta vara med medlemmar i Stockholm Business Alliance (SBA) för
att dels få tillgång till senior etableringskunskap och nätverk, dels
fortsatt få inflöde av större etableringsförfrågningar. Även om dessa inte
alltid matchar vår kapacitet så skapar de ett ”brus” som håller
säljarbetet alert. Noggrann kvalificering.

4. Öka intresset för nyföretagande

Vi ska alltid ha en hög ambition med att initiera olika former av aktiviteter för
att få fler att starta eget företag med fokus på att

 Bibehålla närvaro, arbetssätt och aktiviteter tillsammans med
Nyföretagarcentrum

 Förändra/förbättra skolans attityder till företagande och entreprenörskap
 Engagera UF (Ung Företagsamhet) i skolorna för att stimulera till

entreprenörskap
 Synliggöra och uppmärksamma nya företagare (unga/äldre, sverige-

/utlandsfödda, kvinnor/män) för att dels få med dem i
företagsgemenskapen i Oxelösund dels få fram goda förebilder som
goda exempel

Här fyller information på hemsida och kontinuitet med Nyhetsbrev för att
lyfta nya företag en viktig funktion samt även kontakt med media.
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5. Verka för att näringslivet har tillgång till rätt kompetens

Arbeta med att stödja näringslivet i att definiera och lösa sina framtida
behov av kompetens sker dels individuellt med olika företag, dels samlat för
vissa kluster och generellt genom att

 Stimulera till dialog mellan kommunens skola/utbildning och lokalt
näringsliv

 Aktivt arbete med PRAO-samordning och arbetsmarknadsupplysning
för grundskolans elever med tanke både på att engagera företagen i
PRAO-arbetet och att inspirera eleverna till framtida studie- och
yrkesval

 Verka för ett ökat teknikintresse i tidig skolålder för att både stimulera till
studie- och yrkesval i områden med stora framtida behov i Oxelösund
och bidra till att lyfta Oxelösunds skolors attraktivitet för hitflyttande
familjer med rätt kompetens

 Främja samarbete mellan Nyköpings kommun, andra kommuner och
externa utbildningsaktörer

 Extra fokus på samarbete inom automation/digitalisering genom
MDU/MITC samt kompetenshöjning inom hållbarhet.

6. Fortsätta utveckla och stärka Oxelösunds platsvarumärke

Oxelösund har ett unikt läge och goda utvecklingsmöjligheter. Genom ett
aktivt arbete med att stärka Oxelösundarnas stolthet över vår plats och lyfta
fram det som är unikt med Oxelösund förstärks varumärket. Oxelösunds
näringsliv och företagare är viktiga ambassadörer i detta arbete. Ett starkt
varumärke främjar tillväxt på alla plan.

I samband med SSABs och övrig industrins omvandling till en mer hållbar
och klimatsmart produktion finns en stor möjlighet att samtidigt vitalisera
Oxelösunds varumärke och stärka våra mer hållbara och gröna värden som
skärgårdskommun och 10-minutersstad med närhet till allt.

GENOMFÖRANDE

Till Näringslivsprogrammet finns ”Aktivitetsplan Näringsliv 2023” som utgörs
av en handlingsplan där Kommunstyrelseförvaltningens och
förvaltningsgemensamma aktiviteter i tjänstemannaorganisationen anges.
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Yttrande avseende avgränsningssamråd Vindpark Långgrund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Bifogat yttrande godkänns

2. Sammanfattning

Svea Vind Offshore AB planerar etablering av Vindkraftsparken Långgrund till
havs i Östersjön, utanför Södermanlands och Östergötlands kust. Den planerade
anläggningen ska placeras 21 km från Trosa, 24 kilometer från Nyköping och 16
kilometer från Oxelösund. Bolaget avser att ansöka om tillstånd för en
vindkraftpark inom ett 288 km2 stort område med maximalt 182 vindkraftverk, och
en totalhöjd på maximalt 335 m. I detta läge av tillståndsprocessen
(avgränsningasamråd) så frågar Svea Vind Offshore om de har beaktat och
beskrivit alla nödvändiga aspekter i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen.

När avgränsningssamrådet är avklarat så ska Sveavind göra
miljökonsekvensbeskrivningen och lämna in en tillståndsansökan till Mark- och
miljödomstolen. Nästa steg är att Mark- och miljödomstolen skickar
miljökonsekvensbeskrivningen/tillståndsansökan på remiss till berörda. Då
handlar frågan om ifall remissinstanserna anser att vindkraftparken ska få tillstånd
att anläggas.

För att i den fortsatta hanteringen kunna ta ställning i frågan så efterfrågar
Oxelösunds kommun fler och tydligare visualiseringar från olika delar av Oxelösund
som t.ex. Hamnbron och Femörehuvud. Dessa visualiseringar är särskilt viktiga för
att belysa effekten av toppbelysning på vindkraftverken och dess påverkan. Hela
projektets miljöpåverkan från etablering till avveckling behöver beskrivas närmare.
Vad avser buller saknar Oxelösunds kommun isolinje för 35 dB (A) i det material
som ingår i samrådet, bullerutbredningen från flera verk och så höga vindkraftverk
bör ingå i bullerutredningen inkluderat lågfrekvent bullerspridning. Vidare så
efterfrågar Oxelösunds kommun ett tydligare material som redovisar vilken
påverkan detta får på fastlandet i form av kabelangöringar och behov av nya
ställverk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse yttrande avseende vindkraftpark Långgrund 1 och Långgrund 2

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Mark- och exploatering (för kännedom)
Svea Vind offshore (för kännedom)



Yttrande 1(3)

Datum Dnr

2023-02-27 MEX.2021.48

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Yttrande avgränsningssamråd Vindpark Långgrund -
Svea Vind Offshore AB

Bakgrund

Svea Vind Offshore AB planerar etablering av Vindkraftsparken Långgrund till havs
i Östersjön, utanför Södermanlands och Östergötlands kust. Den planerade
anläggningen ska placeras 21 km från Trosa, 24 kilometer från Nyköping och 16
kilometer från Oxelösund. Bolaget avser att ansöka om tillstånd för en vindkraftpark
inom ett 288 km2 stort område med maximalt 182 vindkraftverk, och en totalhöjd på
maximalt 335 m. Förväntad produktion från vindkraftparken är ca 13,6 TWh per år.
Anläggningen kommer att bestå av havsbaserade vindkraftsverk på bottenfasta
fundament, havsbaserad transformatorstation/er på bottenfast fundament,
mätmast/er samt nedlagda kablar i vatten inom gruppstationen och exportkabel/lar
in till land.
Förväntad produktion från vindkraftparken på 13,6 TWh per år kan jämföras med
elproduktionen i Södermanlands län som år 2020 uppgick till 0,4 TWh, och en
elanvändning inom länet på ca 3,1 TWh. Endast en liten andel av elproduktionen
kommer från vindkraftverk – knappt 4 % år 2020. Södermanlands län låg 2020
bland de länen med minst elproduktion både vad gäller absoluta tal och
elproduktion per capita.

Tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen regleras enligt miljöbalken och innehåller ett antal steg och
kan förenklat beskrivas enligt nedan.
Det första steget är att ta fram en miljökonsekvensbedömning och det är i detta
steg som projektet befinner sig nu. Samrådet handlar därför om ifall Sveavind
tydligt och komplett redovisar alla nödvändiga faktorer som de ska undersöka i en
miljökonsekvensbeskrivning.
När avgränsningssamrådet är avklarat så ska Sveavind göra
miljökonsekvensbeskrivningen och lämna in en tillståndsansökan till Mark- och
miljödomstolen. Nästa steg är att Mark- och miljödomstolen skickar
miljökonsekvensbeskrivningen/tillståndsansökan på remiss till berörda. Då
handlar frågan om ifall remissinstanserna anser att vindkraftparken ska få tillstånd
att anläggas.
Efter att mark- och miljödomstolen fått ett fullständigt underlag för
tillståndsprövningen avgörs frågan.
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Kommunens roll
Kommunen har olika roller i tillståndsprocessen som är viktiga att hålla isär.
Kommunen har möjlighet att föra talan i tillståndsprövningen för att tillvarata
miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. Det är i denna roll
som kommunen kan lämna synpunkter på den tänkta etableringen av vindkraft.
Detta kan ske vid olika tidpunkter: vid tidig dialog mellan projektör,
kommunrepresentanter och länsstyrelsen, vid det samråd med myndigheter som
projektören ansvarar för och i yttrande över tillståndsansökan.
Den andra rollen kommunen har är möjligheten att avgöra om en tillståndspliktig
vindkraftsanläggning får komma till stånd i kommunen genom bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan, det sk ”kommunala vetot”.
Vindkraftprojektet, Vindpark Långgrund, befinner sig alltså tidigt i processen och
kommunen kommer ges möjlighet att yttra sig igen samt även besluta om projektet
i sin helhet ska tillstyrkas.

Tidigare kommunala ställningstaganden
Oxelösunds kommun har ett tillägg till Översiktsplanen i form av ett särskilt
dokument om vindkraft som antogs av KF i januari 2013. I tillägget anges följande:
”I det här tillägget till översiktsplanen har en viktig fråga varit hur vindbruk kan etableras i
Oxelösunds skärgård utan att andra värden går förlorade. Till saken hör att större delen av
Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för energiproduktion och kommunen behöver
väga det mot andra riksintressen som finns i området för att kunna ta ställning till mark-
och vattenanvändningen i skärgården.
Förslag
Sammanvägningen av intressen och värden har resulterat i att vindkraft endast kan prövas
inom ett yttre område ute till havs. Inom det området bedömer kommunen att företräde för
vindbruk skall råda gentemot övriga intressen, förutom försvarsmaktens intressen som alltid
har företräde.”
Kommunen är alltså 2013 positivt inställd till vindkraftverk inom ett yttre område till
havs. Området som pekas ut på en karta omfattar en relativt liten del av det
aktuella området vid Långgrund.
Vindkraften har genomgått en kraftig teknikutveckling under de senaste tio åren
och kommunens utpekade område för vindbruk är av stort intresse för aktörerna
inom vindbruk. Problemet är att dess ringa storlek gör att det begränsade utpekade
området är inaktuellt detta fall.

Region Sörmlands ställningstagande
Region Sörmland har valt att besvara samrådet och lämnar synpunkter enligt
nedan:
”Region Sörmland ser positivt på utökning av förnybar elproduktion i
Södermanlands län och stödjer Svea Vind Offshores planer på Vindkraftspark
Långgrund. Elanvändningen förväntas öka kraftigt i framtiden – i Sverige såväl som
i Södermanland. Enligt klimat- och energistrategin ”Ett klimatneutralt Södermanland
2045” som har tagits fram av Länsstyrelsen i Sörmlands län i samarbete med
Region Sörmland, är ökad produktion och användning av förnybar energi från
bland annat vind centralt för att Södermanlands län ska vara klimatneutralt år 2045.
Visionen för 2045 enligt strategin är att ”Vindkraften är utbyggd i länet”.”
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Yttrande från kommunen
Kommunen har ett omfattande och användbart beslutsunderlag i tillägget till
Översiktsplanen angående vindkraft. Flera av de ställningstagande och
bedömningar som gjordes då för mer än tio år sedan gäller fortfarande.
De förändrade förutsättningarna när det gäller behovet av ny fossilfri elproduktion i
Sverige och Europa gör dock att situationen till viss del är förändrad nu jämfört med
för tio år sedan. Detta innebär att i avvägningar mellan olika intressen så har
energiproduktion fått en större tyngd i dagsläget.
Ett viktigt ställningstagande som kommunen har gjort är att endast tillåta
vindkraftverk i skärgårdens yttre delar. Området som pekats ut i kommunens plan
där intressen för vindkraft bör få företräde framför övriga intressen ligger 10
kilometer sydost om Hävringe, ca 18 kilometer från Femörehuvud. Oxelösunds
kommuns bedömning är att detta ska kommunen till stor del stå fast vid. Områdets
storlek i östlig- nordlig-, eller sydlig riktning bör dock i begränsad omfattning kunna
förändras utan att få alltför stor påverkan på natur och kulturmiljö i Oxelösunds
skärgård.
När det gäller påverkan på marint växt- och djurliv, fiskenäring och ornitologiska
aspekter tvingas vi utgå ifrån att olika expertmyndigheter/organisationer bevakar så
att hänsyn tas till dessa frågor och att de tydligt redovisas i kommande
miljökonsekvensbeskrivning.
För att i den fortsatta hanteringen kunna ta ställning i frågan så efterfrågar
Oxelösunds kommun fler och tydligare visualiseringar från olika delar av Oxelösund
som t.ex. Hamnbron och Femörehuvud. Dessa visualiseringar är särskilt viktiga för
att belysa effekten av toppbelysning på vindkraftverken och dess påverkan. Hela
projektets miljöpåverkan från etablering till avveckling behöver beskrivas närmare.
Vad avser buller saknar Oxelösunds kommun isolinje för 35 dB (A) i det material
som ingår i samrådet, bullerutbredningen från flera verk och så höga vindkraftverk
bör ingå i bullerutredningen inkluderat lågfrekvent bullerspridning. Vidare så
efterfrågar Oxelösunds kommun ett tydligare material som redovisar vilken
påverkan detta får på fastlandet i form av kabelangöringar och behov av nya
ställverk.

Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun
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Åtgärder i Ramdalsanläggningen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1, Godkänna investeringen på 2000 tkr för åtgärder i simhallen

2, Godkänna investeringen på 4000 tkr för åtgärder i sporthallen

3, Investeringarna på 2000 tkr respektive 4000 tkr finansieras från
investeringsbudgeten för 2023–2025

4, Godkänna projektplan för åtgärder i Ramdalsanläggningen

5, Attestant är fastighetsekonom

2. Sammanfattning

2022 utfördes en statusinventering av Ramdalsanläggningen för att ta reda på sporthallens
och simhallens tekniska livslängd för konstruktion och komponenter. Inventering och
statusrapport tydliggör när sim- och sporthallen når sin tekniska livslängd samt vilket
underhållsbehov som ska prioriteras för att sim- respektive sporthall ska hålla och fungera
optimalt den tid som är kvar.

Resultatet från statusinventeringen visar att simhallsbyggnaden är i brukbart skick men
kommer att under den närmaste tiden behöver underhållsåtgärder för att klara byggnadens
tekniska livslängd i 10 år till. Exempel på åtgärder som behöver göras är att åtgärda
bassängbotten i stora bassängen för att kunna lägga en liner i bassängen.

Bedömningen av sporthallen är att den är i behov av en helrenovering och bedömningen är
att med underhållsåtgärder kan hålla sporthallen leva i fem år till. Åtgärder behöver göras
både invändigt och utvändigt på sporthallen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att aktivera medel ur
investeringsbudgeten för 2000 tkr för åtgärder i simhallen och 4000 tkr för åtgärder i
sporthallen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Martin Englund

Kommunstyrelsen
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Dokumentets syfte
Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet.

Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet
samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till
avslut.

Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock
tas bort.

Versionshantering
KS godkänner och fastslår projektplanen.

Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under
punkt. 7.4.

I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan.

Version Ansvarig Datum Förändring
Tillägg enligt KF § 109/2009



4 (7)

1. Inledning

1.1 Projektets bakgrund

 Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning

2.1 Uppdragsbeskrivning

2.2 Syfte

* Varför ska projektet genomföras?

2.3 Mål

* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4 Avgränsningar

* Vad ingår inte i projektet?

2.5 Framgångsfaktorer

* Faktorer som främjar projektet?

2.6 Risker
Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument.

2022 utfördes en statusinventering för att ta reda på sporthallens och simhallens
tekniska livslängd för konstruktion och komponenter. Inventering och
statusrapport tydliggör när simhallen och sporthallen når sin tekniska livslängd
samt vilket underhållsbehov som ska prioriteras för att badhuset ska hålla och
fungera optimalt den tid som anläggningen har kvar.

Utföra de åtgärder i Ramdalsanläggningen för att hålla sim-resp sporthall öppen
de år som de har kvar. Från och med 2022 har simhallen 10 kvar och sporthallen
har fem år.

Utföra de åtgärder i Ramdalsanläggningen för att hålla sim-resp sporthall öppen
de år som de har kvar. Från och med 2022 har simhallen 10 kvar och sporthallen
har fem år.

Start Q 2 2023 och färdigt Q 4 2023.

Åtgärderna är enbart för Ramdalsanläggningen

Kommunikation med alla berörda verksamheter.

Risker Sannolikhet

(L, M, H)

Konsekvenser Åtgärder

Fastighetens
konstruktion är i
sämre skick än vad

L Stänga hela
anläggningen

Säkerställa konstruktion
tillsammans med konstruktör.
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 Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.

 Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk).

 Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum
då åtgärden ska vara genomförd.)

3 Organisation

3.1 Uppdragsgivare

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2 Styrgrupp

* Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till
kommunstyrelsen

3.3 Ansvarig beställare

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4 Projektledare

* Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp.

har tidigare
redovisats.

Bassängkonstruktion
är i sämre skick än
vad man har sett
tidigare

M Åtgärderna för
att rätta till
konstruktion blir
allt för dyrt att
utföra.

Utreda bassängkonstruktion.

Omfattande
fuktskador i
takkonstruktion

M Större kostnad
för renovering
än planerat.

Renovering takkonstruktion

Kommunstyrelsen

Magnus Petersson, fastighetschef, Anders Magnusson, Kultur och fritidschef

Magnus Petersson, fastighetschef.

Martin Englund
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3.5 Projektgrupp

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6 Referensgrupper

*Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.

3.7 Arbetsgrupper

4 Resurser

4.1 Ekonomi

5 Tidsplan

6 Huvudaktiviteter och milstolpar
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.

* Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar.
Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet.

Anders Magnusson, Kultur och fritidschef, Anette Ivarsson, kultur och fritid, Martin
Englund, projektledare

Händelser Belopp

Åtgärder i simhallen 2000 tkr

Åtgärder i sporthallen 4000 tkr

Start 15/3-23 färdigt Q 4 2023.

Datum
Beslut i KS 15/3-23
Färdigt Q 4 2023
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7 Projektarbetssätt

7.1 Metoder
Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.

7.1.1 Möten

7.1.2 Rapportering

8 Överlämning
Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av
uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.

9 Uppföljning och kvalitetssäkring
Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ.

Uppföljningen ska inte göras inom projektet.

* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

Styrgrupp regelbundet 1 gång/månad, Projektgruppmöten regelbundet 1
gång/månad.

Controller redovisar investeringen enligt uppföljningsrutin till kommunstyrelsen
Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till
Kommunstyrelsen

Uppföljning sker månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en rapport över
ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på projektet vid
färdigställande
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Datum Dnr

2023-02-06 MEX.2021.141

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

Markanvisning Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1 (RE
Equity Fund AB)

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Tilldela RE Equity Fund AB markanvisning enligt redovisade underlag.

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna avtal.

2. Sammanfattning
RE Equity Fund AB tilldelades en markanvisning i Kommunstyrelsen 2022-01-26 §4 för
utpekat område. Markanvisningen har löpt ut men RE Equity Fund AB har fortfarande
ambitioner att bygga bostäder, projektering pågår. Bygglov för första etappen har erhållits i
samband med förra markanvisningen.
Del av fastighet Stjärnholm 5:1, Sydöstra Inskogen, har en befintlig detaljplan från 1980-
03-17. Byggrätten medger rad- och parhus i två våningar. Hela området är på ca. 20 000
m² med en byggrätt på 6 900 m² och är placerat öster om det område som Acasa Bostad
AB planerar att bygga bostäder på. I redovisat underlag från RE Equity Fund AB finns 18
byggnader som rad- och parhus varav 34 bostäder i bostadsrätts- eller äganderättsform
och 20 bostäder i hyresrättsform.

Etapp 1, med bygglov, avser sju byggnader med 16 bostäder i bostadsrätts- eller
äganderättsform. Storlek – 12 stycken bostäder 146 m² och fyra 134 m², samtliga i två plan.
Etapp 2 avser fyra byggnader utmed Sundavägen med 20 bostäder i hyresrättsform.
Handlingar för bygglov är under framtagande. Storlek – 20 stycken bostäder 102 m² i två
plan. Etapp 3, närmast Acasas Bostad ABs område avser sju byggnader med 18 bostäder i
bostadsrätts- eller äganderättsform. Storlek - 12 stycken bostäder 146 m² och fyra stycken
134 m², samtliga i två plan.

Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
sammantaget genomfört ett flertal möten med företaget RE Equity Fund AB rörande denna
markanvisning och andra markanvisningar i Oxelösund. Företaget arbetar med
exploateringar vars finansiering kommer från fondbolag. Företaget bygger för närvarande
samhällsfastigheter, hyresbostäder, bostadsrätter och äganderätter i kommunerna Ludvika,
Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv, Västerås och Jönköping.
RE Equity Fund AB bedöms vara finansiellt starka.

Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Järvall

Kommunstyrelsen
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Datum

2023-02-06 MEX.2021.141

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att tilldela RE Equity Fund AB
markanvisning för del av Stjärnholms 5:1. En ny markanvisning ska följa Oxelösunds
kommuns riktlinjer för markanvisningar och ska gälla i åtta (8) månader från undertecknat
avtal.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar även Kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef att underteckna markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Markanvisning Del av fastighet Stjärnholm 5:1

RE Equity Fund AB´s presentation

Avtal om markanvisning, del av fastighet Stjärnholm 5:1

Karta med fastigheten markerad

Etappindelad karta

Utkast till Köp- och genomförandeavtal, del av fastighet Stjärnholm 5:1 (signeras ej)

Johan Persson Patrik Järvall
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

MSF (FK)

EK (FK)

Exploatör (FK)
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Mellan Oxelösunds Kommun

och Exploatören

AVTAL OM
MARKANVISNING

Markanvisningen avser del av Stjärnholm 5:1, projekt för bostäder inom
detaljplanerat område. Detaljplan, 0481-P80-1.

§ 1 Parter
Oxelösunds Kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212 000-0324, 613 81
Oxelösund

RE- Equity fond AB, nedan kallad exploatören, org.nr 559165-5021, Katarina
Bangata 13, 116 39 Stockholm

Oxelösunds kommun kan godkänna rätt för exploatören att överlåta detta avtal till
helägt dotterbolag inom exploatörens koncern.

§ 2 Bakgrund
Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat
markområde. De ritningar och presentationer som exploatören redovisat ses
ligga till grund för byggnation inom området. Se bilaga 1.

§ 3 Markanvisning
Exploatörens avser att bygga 18 byggnader som rad- och parhus i två våningar
på fastigheten. Se markerad yta i bilaga 2.
Byggnationen delas upp i tre etapper och tre markförvärv, köp.
Etapp 1 avser sju byggnader med 16 bostäder i bostadsrätts- eller äganderättsform.
Etapp 2 avser fyra byggnader med 20 bostäder i hyresrättsform.
Etapp 3 avser sju byggnader med 18 bostäder i bostadsrätts- eller äganderättsform.
Se bilaga 3.

Detta avtal reglerar markanvisningstiden innan köpe- och genomförandeavtal
skrivs på gällande del av Stjärnholm 5:1 med detaljplan 0480-P80-1.
Området är ca 20 000 m² och byggrätt på 6 900 m² i enlighet med gällande
detaljplan. Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.

Ansökan om fastighetsbildning utförs och bekostas av exploatören och sker i
enlighet med gällande detaljplan likväl att exploatören signerar köpe- och
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genomförandeavtal.

Under tiden för markanvisning ska exploatören arbeta med intern projektering för
säkerställande av projektets genomförbarhet, såsom framtagning av
bygglovshandlingar och startbesked. Därutöver är det av vikt att kontakt med
eventuell mäklare samt marknadsföring av projektet sker för att säkra att
produktionsstart inom den i markanvisningen redovisade tidsramen.

Exploatören ska föra en parallell och tidig dialog med kommunens bygglovsenhet
gällande bostädernas utformning och placering.

Markanvisningen kan återtas om exploatören inte visar någon ambition eller
förmåga att genomföra projektet. Ingen ekonomisk ersättning ska då utgå till
någon av parterna. Parterna står sina egna kostnader.

Det beviljade bygglovet ska i huvudsak överensstämma med bilaga 1 och övriga
skisser som exploatören arbetat fram i samråd med kommunen. Exploatören ska
ha ansökt om bygglov inom två (2) månader från tecknande av detta
markanvisningsavtal för att säkerställa byggstart inom markanvisningens
avtalstid.

Detta avtal reglerar endast förutsättningarna för markanvisningen.
Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna kan tiden för markanvisningen
förlängas.

§ 4 Bilagor

Bilaga 1 – RE Equity Fund AB´s presentation
Bilaga 2 – Karta med fastigheten markerad
Bilaga 3 - Etappindelad karta
Bilaga 4 – Tänkt köpe- och genomförandeavtal

§ 5 Giltighet
Enligt kommunens riktlinjer om markanvisning ger detta avtal exploatören
ensamrätt att förhandla om överlåtelse under åtta (8) månader från det datum
avtalen undertecknades av båda parter.

§ 6 Försäljning
Marköverlåtelsen sker genom tecknande av ett köpe- och genomförandeavtal.
Fastigheten som omfattas av marköverlåtelsen är del av Stjärnholm 5:1.

Tillträde kan ske först efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Villkor för att köpe- och genomförandeavtal ska tecknas är att bygglov och
startbesked har ansökts och erhållits.

Tänkt köpe- och genomförandeavtal finns i bilaga 4.
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§ 7 Fastighetens pris
I kommande köpe- och genomförandeavtal avtalas när och hur betalning sker.
Fastighetens pris baseras på extern värdering i enlighet med kommunens riktlinjer.

Exploatören ansvarar för att söka lagfart för fastigheten när betalning enligt
köpeavtalet är betald och har kvitterats med köpebrev. Eventuell avgift för
pantbrev och inteckning bekostas av köparen.

§ 8 Anslutningar och avgifter
Avtalet reglerar inte bygglovsavgifter eller avgift för bygganmälan enligt
kommunens taxa, planavgift eller gatukostnadsersättning.

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta anslutning till
vatten och avlopp samt andra anslutningar av teknisk försörjning såsom
el och fiber.

Förutom övriga nödvändiga kostnader som till exempel marknadsföring ska
exploatören även bekosta eventuella merkostnader såsom exempelvis flytt av
anslutningspunkter för vatten och avlopp, dränering, justering av täckdikning,
flytt av elskåp och flyttning av belysningsstolpar etcetera i enlighet med
detaljplanen.

§ 9 Anläggningsarbete
Kommunen kommer att genomföra åtgärder på allmän plats, där det finns, i
enlighet med detaljplanen. Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer
att dras fram.

§ 10 Fastighetsbildning
Fastigheten kommer att ombildas i enlighet med detaljplanen vilket bekostats
av exploatören. Om ytterligare fastighetsbildning visar sig nödvändigt ansvarar
exploatören för ansökan samt bekostar fastighetsbildningen.

§ 11 Miljöteknisk undersökning
Under markanvisningstiden ges exploatören tillåtelse att genomföra erforderliga
markundersökningar. Återställning av mark ska ske.

Fastigheterna kommer vid tecknande av köpebrev att överlåtas i det skick de
befinner sig i på tillträdesdagen.

Exploatören bekostar eventuella kompletterande markarbete på fastigheterna.
Exploatören avstår med bindande verkan från allt anspråk mot kommunen på
grund av markens beskaffenhet, förekomst av radon, fornlämningar etcetera.

I det fall kostnaden för saneringsåtgärderna blir betydande, såsom att
saneringskostnad överstiger försäljningsvärdet av fastigheten eller av andra idag
okända omständigheter har kommunen ingen skyldighet att ingå köpe- och
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genomförandeavtal.

Exploatören har tagit del av gällande detaljplan 0471-P80-1.

§ 12 Överlåtelse av avtal
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på
annan part utan kommunens skriftliga godkännande. Om så ändå sker är detta
avtal utan verkan.

Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Oxelösunds Kommun RE Equity Fund AB

Ort och Datum Ort och Datum

Dag Bergentoft Max Qvarnström
Kommunstyrelsens ordförande

Johan Persson Ralph Torgersson
Kommunchef
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Gläntan
Platsen Inskogen är en grönskande plats med 

mycket vegetation. Vi vill bevara och inkorporera 
så mycket naturlig skog som möjligt och låta 

bebyggelsen möta skogsdungen mot norr. Var 
uteplatsen slutar och skogen börjar behöver 

inte vara bestämt och den centrala lekplatsens 
aktiviteter får gärna fl yta in i skogen. 

Skärgårdsmiljö
De traditionella båthusen med sina gränder, 
gårdar och uppstickande tak har legat som 

grund och inspiration när vi utvecklat områdets 
koncept och karaktär.  

Havet
Förutom en livlig hamn och järnindustri är 

Oxelösund förknippat med hav, båtar och trähus 
- detta är vad vi har tagit till oss i vår utformning 

av Inskogens nya bostadskvarter. 

GLÄNTAN INSKOGEN
Platsens karaktär och inspiration
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Växtlighet och natur
Träd med olika fruktslag ger värde och de 
skapar även sociala kontakter när man till 
exempel vill plocka frukt som växer på de 
gemensamma ytorna och ökar samtidigt 

hållbarhetstänkandet.

Trädgården/terrassen
Samtliga bostäder har antingen en 

egen trädgård, terrass eller både och. 
Här kan man odla och inreda efter eget 
intresse samtidigt som man kan ta del 

av områdets gemensamma odlingar och 
utrymmen. 

Lek
Kvarterens struktur är utformad för att 
främja lek och aktivitet. Förutom den 

centrala parken bjuder även gatustråkens 
olika små naturliga ”parkfi ckor” in till lek 

och äventyr.

Trygghet och gemenskap
Vi projekterar för att utemiljön ska kännas 
trygg, säker och inbjudande att röra sig 
i även dygnets mörka timmar. Utvändig 
belysning är aldrig helt släckt utan har 

automatisk belysning på natten och ökar 
ljusstyrkan när människor rör sig över 

ytan, dock ej för djur.

Mark
Valet av markbeläggning ska även ses 

som en del av gestaltningen. Det skapar 
karaktär och är visuellt tilltalande. 

Regnvatten/dagvatten
Regnvatten/dagvatten kommer nyttjas för 
bevattning av växtlighet och överskottet 
kommer ledas till naturliga fördröjnings- 
och infi ltrationsbäddar. Detta bidrar även 
till att skapa en intressant utvändig miljö 
som hjälper till att skapa en medvetenhet 

om vattnets kretslopp.

Det aktiva gaturummet
Gårdsgatorna är planerade för mindre 

biltrafi k och mer umgänge, lek och 
aktivitet. Här kan de boende träffas och 

umgås under årets alla årstider.

Kollektivet
Vi tror på det kollektiva tänket och att 

man kan låna och ha saker tillsammans 
inom området. T ex gemensamma kärror 
så man enkelt kan lasta in och ur bilen 

istället för att köra fram till dörren. På så 
sätt minskas biltrafi ken och de boende 
kan använda gemensamma ytor ostört. 

Mobilitet
För att minska biltrafi k inom området 

placeras parkeringen i utkanten. 
Växtligheten i området kan även skapa 
naturliga  avgränsningar. Exempelvis 
kan växter få klättra på den pergola 

som skyddar/avgränsar bilparkeringen. 
Väderskyddad cykelparkering fi nns i 

anslutning till miljörummen. 

Gemensam odling
Förutom privata trädgårdar och odlingar 

fi nns mindre växthus utplacerade i 
kvarteren för att främja sociala möten 

och aktiviteter. Här kan man träffas 
och plantera ihop eller byta skott och 

sticklingar. 

GLÄNTAN INSKOGEN
Konceptidé, växtlighet och utomhusmiljö
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GLÄNTAN INSKOGEN
Socialt hållbart och klimatsmart byggande

Klimatpåverkan
För våra projekt har vi som ambition att skapa 
bostäder med Noll-Co2 utsläpp. 
Vår arkitekt och samarbetspartner EGA Architects har 
tidigare bland annat projekterat Vista i Malmö som 
Noll-Co2 byggnad och Hotell Platinan till Scandic i 
Göteborg som är Leed - Platinum certifi erat.

Byggnaderna projekteras omsorgsfullt för att 
minimera risken för köldbryggor, luftläckage och 
riskkonstruktioner vad avser vatten och fukt. 

Medvetenhet
Projekten utförs med individuell mätning för 
respektive lägenhet/bostad av uppvärmning, 
varmvatten, kallvatten och hushållsel. De boende ser 
i klartext månad för månad sin förbrukning och vad 
de betalar för detta, vilket ger dem direkt återkoppling 
på sina vanor och därmed en ökad medvetenhet om 
hur egna val påverkar energiförbrukningen i hemmet. 
Snålspolande toaletter och tappvattenkranar används 
i våra projekt. 

Tryggt och trivsamt
Vi utgår från barnperspektivet och ser barnet som en 
måttstock för god miljö. 
Tillsammans med ljusdesigners och konstnärer 
skapas en behaglig ljusbild och stimulerande platser 
under årets alla dagar, vilket blir en trygghet för den 
som kommer hem eller enbart passerar kvarteret. 
Vi använder energieffektiva armaturer och undviker 
att skapa störningar för djurlivet och gör det tryggt 
och stimulerande för såväl barn som vuxen.

Materialval
För att säkerställa att materialval och ämnen 
som nyttjas är bra miljöval använder vi oss av 
byggvarubedömningen. Dessa material dokumenteras 
på byggvarubedömningens projektplats och i 
entreprenörens dokumentationsverktyg. 
Vi satsar på att bygga i trä och biomaterial. Våra 
arkitekter EGA har tidigare erfarenhet av detta med 
t.ex. projektet Träpalatset i Östra Sala Backe som 
byggs med trästomme. Det pågående projektet 
Vista i Malmö, ett kontorshus på ca 20 000 kvm BTA, 
planeras även att byggas med trästomme. 

Avfallshantering 
Miljörum placeras i naturlig anslutning till gångytor 
mellan husen och intill parkeringarna och är 
lättillgängliga för återvinnings- och sopbilar. Tydlig 
information kring sortering och en ljus, inbjudande 
och trivsam miljö gör det lättare att göra rätt och 

bidrar positivt till en hållbar sophantering. 
Byggskedet 
Vi använder oss av ett livscykelperspektiv i 
bedömningen av byggnadens miljöpåverkan samt 
klimatanpassning.
Genom en varsam anpassning till terrängen 
minimeras miljöbelastning avseende transporter och 
hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

Industriellt byggande med hög prefabriceringsgrad 
och en lätt trästomme bidrar till mindre materialspill 
samt ger även färre transporter än traditionellt 
byggande. Den höga graden av prefabricering medför 
att en stor del av arbetet kan utföras i moderna 
fabriker som utöver en fuktsäker produktion även 
ger arbetsmiljöfördelar. Stommen monteras snabbt 
och tätt hus erhålls på kort tid med mindre risk för 
fuktproblem under byggskedet samt med minimal 
störning avseende miljö och buller.  Avfallsminimering 
och källsortering sker systematiskt och i samarbete 
med lokala avfalls- och återvinningsentreprenörer.

Energistrategi
Vi projekterar enligt riktlinjerna för Miljöbyggnad 
silver och med Miljöbyggnad guld för energikapitlet.
Installation av elsolceller på tak för produktion 
av grön el är viktigt för oss. Denna gröna el driver 
byggnadernas fl äktsystem och bergvärmepumpar 
samt ger el till laddstolpar. Tillsammans med 
geotermisk energi för produktion av värme, ibland i 
kombination med fjärrvärme där förutsättningar fi nns, 
samt effektiv FTX ventilation, bidrar det starkt till att 
minska energiförbrukningen under bruksskedet. Vi 
satsar på att bygga enligt Noll-Co2 utsläpp. 

Utomhusmiljö, dagvattenhantering, gröna ytor
Målet med att bibehålla så mycket som möjligt av 
grönskan är att skapa en komplett livscykel inom 
området. Dagvatten omhändertas med stor del 
icke hårdgjorda ytor i kombination med öppna 
dagvattenlösningar som regnbäddar. Vi passar också 
på att använda växtlighet till att buffra och rena 
dagvattnet. 

Biologisk mångfald
Genom att skapa gröna tak och växtväggar bidrar 
vi till den biologiska mångfalden och möjliggör 
för insekter att kunna hitta en bra miljö. Våra fasta 
odlingslådor vid balkonger och uteplatser samt 
gemensamma odlingsplatser bidrar också till den 
biologiska mångfalden samtidigt som det skapar en 
ren och trevlig miljö för oss människor. 
Förutom att de gröna ytorna renar den luft som vi 

andas, bidrar det till ett ökat ekologiskt medvetande 
som i sin tur leder till ett lägre klimatavtryck. Utöver 
de gröna ytorna är det viktigt för oss att skapa 
trevliga sociala ytor för spontana möten. 

Vi tillgodoser detta genom:  
- Växthus som både ger möjlighet till odling 
men också utrymme för de boende att träffas 
och socialisera, varför inte över en middag med 
nyplockade grönsaker? 
- Vi förser våra projekt med insektshotell, fågelholkar 
och fågelbad som blir ett pedagoiskt inslag och en 
naturlig del i gestaltningen. 
- Området kommer innehålla en blandning av växter 
som fruktträd, bärbuskar och örter som gynnar den 
biologiska mångfalden så att pollinerare får en stor 
variation av livsmiljöer och näring.  

Grönska har även en positiv inverkan på hälsa och 
bidrar bland annat till att minska stress och öka 
kreativiteten.

Grönare transport
I samarbete med kommunen skapar vi kvarter 
som är mindre beroende av bilar. Möjlighet till 
elbilspool samt stort fokus på bra väderskyddade 
cykelparkeringar bidrar till att behovet av privata bilar 
minskar. Här fi nns även utrymme för cykelpool med 
både vanliga elcyklar och lådcyklar.

Social hållbarhet
Bostaden är den plats där man spenderar större 
delen av sin tid. Vi vill bygga moderna och 
trivsamma bostäder för alla med tillgång till olika 
upplåtelseformer. Även olika typer av sociala 
utvändiga rum bidrar till trivsel och gemensam 
aktivitet.  

Uppkopplat kvarter
Genom att projektera smarta byggnader som 
även känns moderna 2030 använder vi modern 
teknik för att på bästa sätt optimera byggnadens 
energianvändning. Detta hjälper våra hyresgäster att 
kunna fatta beslut som har en positiv påverkan på 
energikonsumtionen och därmed också på hyran.

Genom partnerskap med aktörer som Boappa kan 
vi möjliggöra för de boende att kommunicera med 
varandra för att skapa ett område där människor trivs 
med varandra och på så sätt ge möjlighet till grannar 
att hitta på aktiviteter tillsammans.

Sociala och klimatsmarta steg:
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I vårt förslag är ambitionen att bebygga Inskogen med en 
variation av radhusliknande fl erbostadshus och kedjehus 
och således uppnå en social mångfald som bidrar till att 
skapa liv och dynamik. Vi har inspirerats av en gemytlig 
trädgårdsstad samt en traditionell skärgårdsmiljö där de 
gemensamma utemiljöerna, naturen och grönskan ligger i 
fokus.

En enkelriktad lokalgata cirkulerar igenom området med 
längsgående fl erbostadshus i söder som följer Sundavägens 
riktning. Flerbostadshusen är byggda i 2 plan och samtliga 
bostäder har antingen uteplats eller terrass mot söder. 
Totalt är ca 34 st lägenheter planerade fördelade på 3 st 
lägenhetstyper:

1 rok på ca 35 m²
2 3 rok på ca 65 m²
4 5 rok på ca 95 m²

Exakt fördelning av lägenhetsstorlekar anpassas efter 
efterfrågan i samarbete med Oxelösunds kommun. 

Från lokalgatan sträcker sig mindre gårdsgator upp mot 
skogsgläntan i norr och skapar små kluster av kedjehus 
med egna trädgårdar. 
Dessa kedjehus på ca 95 m² är 5 rok i två plan med 
takterrass. Om så önskas fi nns möjlighet att bygga på en 
extra våning istället för takterrass, en sådan enhet blir ca 
115 m². 

Total BOA/Våningsyta i området planeras att bli omkring 
5150 m². 

GLÄNTAN INSKOGEN
Projektidé Situationsplan 1:1000
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Elevation radhus 1:200

Elevation fl erbostadshus 1:200

GLÄNTAN INSKOGEN
Materialpalett

Fasadernas karaktär inspireras av de traditionella träfasader som fi nns i Oxelösunds skärgård men med moderna proportioner och kulörer.
Trappräcken utförs som traditionella pinnräcken målade i svart kulör. Fönsterpartier utförs i trä. Takmaterial i plåt med målade vindskivor, 
hängrännor och stuprör.

Vi jobbar med ärliga och hållbara material. Vi letar ständigt efter förnyelsebara och emissionsfria material och produkter. Solelceller placeras 
på tak.



7 2021/08/09EGA

EGA

GLÄNTAN INSKOGEN
Sektioner 1:400

Sektion A A

Sektion B B

Vy 2

Vy 3

Vy 1

”Livet mellan husen” 
Den nya bebyggelsen möjliggör för olika sociala sammanhang med många naturliga mötesplatser. Vill man vara social går man ut till sin uteplats mot 
gårdsgatan och deltar i den aktivitet som pågår. Vill man ha en lugn stund för sig själv går man ut till sin uteplatsen på bostadens privata sida. 
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GLÄNTAN INSKOGEN
Vy 1 - Mot lokalgatan och parken



9 2021/08/09EGA

EGA

GLÄNTAN INSKOGEN
Vy 2 - Mot områdets entré från väst



10 2021/08/09EGA

EGA

GLÄNTAN INSKOGEN
Vy 3 - Mot en av gårdsgatorna
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• Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och 
energieffektiva bostäder

• Flergenerationsboende med fokus på trevliga och 
tillgängliga utomhus miljöer

• Skapande av nytt koncept för äldre som kan 
attrahera både boende i Nyköping och lokalt men 
även kranskommuner

• Bra belysning och ljus på innergården för ökad 
trygghet

• Utegym och plantering för att bidra till sociala 
mötesplatser och hälsa

• Varierat boende med både hyres- och bostadsrätter 
med god tillgänglighet

• Mobilitetsaltenativ, vi vill erbjuda boende att nyttja 
vår el-bilspool.

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

Våra ambitioner för Norra Inskogen
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 Fastighet 1
 Parkering och gator som en gemensamhets-  
 anläggning

 Fastighet 2
 Hyresrätter som Trygghetsboende och vanliga  
 lägenheter

 Fastighet 3
 Brf förening

• En fastighet för trygghets- och vanliga hyresrätter
• En fastighet för hela Brf:en
• En fastighet för GA (parkering, gator,
• Det blir separata VA ledningar och separata 

värmeanläggningar (bergvärme) för resp fastighet
• Dagvatten infi ltration i markyta samt magasin 

under vägar och under parkering samt att 
ytvatten naturligt tar sig söderut

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

Etapp- och fastighetsindelning

Etapp 3

DiDiDiDDiDiDiDiDiD kekekekekekekekkekke

DiDiDiDDiDiDiDiDikekekeke

Etapp 3
(ev etapp 3A och 3B)

Etapp 2

Etapp 1

Etapp 1

Dagvattenhantering
• Skogsdungen norr om tomten lutar kraftigt 

mot sydost. Erfarenhetsinsamling krävs för att 
klarlägga om det kan bli stora mängder som kan 
komma ner från skogsdungen, i så fall kan det 
krävas ett dike innan kvartersmarken som leder 
ytvattnet vidare i sydvästlig riktning.

• Tomten lutar något mot sydost men kommer att 
ta emot vatten från skogsdungen

• Upptagning/uppsamling av dagvatten kan ske 
direkt i mjuka vegetationsytor inom kvartersmark 
samt i dagvattenmagasin under områdets 
enkelriktade väg.
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Genomförandebeskrivning
I det fall vi blir utvalda att teckna markanvisningsavtal med Oxelösund, avser vi att starta upp detta arbete relativt omgående, 
enl följande agenda

• Dialog med Oxelösund för att identifi era väsentliga personer inom kommunen att ha kontakt med under projektets olika 
faser samt sätta samman en mindre referensgrupp – för att checka av med under vårt skissarbete.

• Inventering av närmiljö, lantliga kvalitéer samt inläsning av vad som utförts i etapp 1. Säkerställande av utvändiga miljöer 
inom kvartersmark och vilka övriga friytor som fi nns/planeras i närmiljön.

• Behovsbedömning startar också upp omgående, för att säkerställa vilken typ av lägenheter som efterfrågas; Storlek, 
Upplåtelseform, lägenheter med speciella behov etc

• Dessa första delar brukar ta mellan 2-12 månader beroende av projektets svårighet och komplexitet, i detta fall kan det vara 
rimligt att avsätta 4 månader för detta. Skissarbete utförs parallellt så att det blir enkelt att kommunicera med berörda samt 
för att kunna checka av med referensgruppen.

• När slutliga skisser är förankrade och klara, tillsammans med erforderliga andra underlag, så slutsammanställs detta 
material i ett program. Programmet redovisas i referensgruppen och beslutas, med ev kommentarer/synpunkter. Nu är vi ca 
6 månader efter det att markanvisningsavtal tecknats.

• Bygglovprojektering och detaljprojektering påbörjas. Bygglov kan sökas 1-2 månader efter att program handlingen är 
beslutad. Det blir ett separat bygglov per fastighet/markområde, dvs en bygglovansökan för fl erbostadshusen och en 
ansökan för Brf radhusen.

• Upphandling av totalentreprenör genomförs med programhandling som underlag, detaljprojekteringen slutförs i samråd 
med totalentreprenör, för att säkerställa byggbarhet, kvalitéer och ekonomi.

• I detta nya område kanske det inte är att förvänta att byggloven överklagas, men där har ni inom Oxelösund bättre uppfattning. 
Markarbeten kan påbörjas ganska snart efter att bygglov vunnit laga kraft. Vi avser att bygga markområdet i tre etapper med 
ca 3 månader tidsskillnad mellan varje etapp.

• Färdigställande fram till infl yttning är ca 10-12 månader från när mark startar upp.

 Tidplan
  Skissarbete tillsammans med    
 kommunen fram till vintern -21

 Bygglovshandlingar våren -22

 Byggstart hösten -22

 Infl yttning från hösten -23 till våren -24

skissarbete
bygglovshandlingar

byggstart
infl ytt

2021

jan jan janfeb feb febmars mars marsapril april apriljuni juni junijuli juli juliaug augsept septokt oktnovoktsept nov novdec dec dec

2022 2023 2024

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG
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Köp – och genomförandeavtal,
del av Stjärnholm 5:1, Södra Inskogen, Oxelösunds kommun

Mellan Oxelösunds kommun, org.nr 212 000–0324, 613 30 Oxelösund, nedan kallad
kommunen, och RE Equity Fund AB, nedan kallad exploatören, org.nr 559165–5021,
Katarina Bangata 13, 116 39 Stockholm.

Oxelösunds kommun medger rätt för exploatören att överlåta detta avtal till helägt dotterbolag
inom exploatörens koncern.

1 Syfte och exploateringsområde
Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat
markområde. De ritningar och presentationer som redovisats tillsammans med detaljplanen
(1725, 0481-P80-1) ska ligga till grund för all byggnation inom området.

Detta avtal reglerar köp- och genomförandefrågor vid exploatering av del av Stjärnholm 5:1,
nedan kallat markområdet, uppgående till ca 20 000 m2, se markerat område i bilaga 1, i
enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.

2 Marköverlåtelse och köpeskilling

Kommunen överlåter härmed markområdet med äganderätt till exploatören för byggnation av
bostäder. Detta avtal reglerar samtliga förutsättningar för marköverlåtelsen. Överlåtelsen av
markområdet baseras på att byggnation av området sker i enlighet med detta avtal.

Köpeskillingen för markområdet är X SEK. enligt redovisad fastighetsvärdering utförd i
februari 2023.

Vid detta avtals påskrift betalar exploatören 10 %, X SEK, i handpenning på köpeskillingen.
Resterande belopp betalas i samband med undertecknande av köpebrev.

3 Köpebrev och tillträde
Tillträde ska ske genom undertecknande av köpebrev, enligt överenskommelse dock senast XX
dagar efter beslut gällande förrättning av fastighet har vunnit laga kraft.

Slutbesked för produktionen ska ha sökts av exploatören inom XX månader efter att startbesked
har getts.

Lagfart får ej sökas med detta köp- och genomförandeavtal som grund.
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4 Återgångsklausul
I det fall exploatören inte fullföljer innebörden av detta avtal inom tidsram eller enligt punkt 21 i
detta avtal, har kommunen rätt att neka tillträde till fastigheten eller rätt att låta köpet återgå.
Handpenningen förfaller i detta fall till kommunen. Exploatören har ej rätt att kräva ersättning, i
slag det må vara, utom då kommunen varit försumliga till den grad att tidsplanen avsevärt
fördröjs därom.

5 Avgifter

5.1 Skatter mm.
Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, nya inteckningar och värdeintyg.

5.2 Plan- och bygglovsavgifter
Markområdet omfattas av gällande detaljplan. Exploatören ska i samband med erhållande av
bygglov bekosta bygglovsavgift enligt kommunens gällande plan- och bygglovstaxa.

5.3 Anslutningsavgifter
Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och fiber etcetera inom
fastigheten bekostas av exploatören.

5.4 Fastighetsbildning
Kommunen söker och exploatören bekostar avstyckning enligt markanvisningens beslut
tillsammans med beviljad bygglovsansökan som kartmaterial.

6 Exploateringsområdets skick

Markområdet har sanerats av kommunen. Exploatören har beretts möjlighet och fått kännedom
om rådande mark-och grundförhållanden. Exploatören godkänner markområdets skick samt
förklarar sig med bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i markområdet.
Kommunen ersätter således inte exploatören för eventuella ytterligare saneringskostnader av
föroreningar eller följdkostnader som en sanering kan medföra, exempelvis försening av
exploateringsprojektet. Skulle ytterligare markföroreningar påträffas under exploateringen är
exploatören ansvarig för att kontakta lämplig instans.

Exploatören ska vidare utföra samt bekosta de ytterligare utredningar och åtgärder som krävs
för byggnationen, såsom, exempelvis ytterligare marksanering, radon- och arkeologiska
utredningar samt utgrävning inom markområdet.

7 Bebyggelse och upplåtelseformer

Exploatören ska bebygga området enligt bilaga 2, bygglovshandlingar. Avsteg från något av
ovanstående ska skriftligen godkännas av kommunen.

8 Parkering

PBL:s parkeringsnorm ska följas.

9 Ledningar

Exploatören ansvarar för och bekostar att byggnationerna ansluts till nödvändig infrastruktur
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såsom vatten- och avloppsnät, elnät, fjärrvärme och fiber etcetera.

Avtal träffas av exploatören med respektive ledningsägare. Anslutningsavgifter bekostas av
exploatören enligt gällande taxor.

Exploatören bekostar eventuella flyttningar av befintliga ledningar inom markområdet som
föranleds av exploateringen. Exploatören ansvarar för alla kontakter med ledningsägare och för
att avtal upprättas vid eventuell flytt av ledningar.

Anslutnings- och servicepunkter till nödvändig infrastruktur såsom vatten- och avloppsnät,
elnät, fjärrvärme och fiber etcetera redovisas i separat handling. Ledningar inom kvartersmark
ska utformas enligt Oxelö Energis standard.

10 Anläggningar
I det fall det uppförs anläggningar inom kvartersmarken ska exploatören bekosta och utföra
byggnad av dessa. Exploatören godkänner att kostnaderna för bildande, utförande och drift av
dessa anläggningar åligger exploatören.

Utformning av in- och utfarter till och från markområdet ska ske i samråd med Gata- och
parkavdelningen på kommunen.

11 Lekplatser
Lekplatser finns angivna i detaljplanen.

12 Dagvatten

Exploatören ska utreda och bekosta åtgärder för att dagvattenledning i markområdet sker i
enlighet med detaljplan.

13 Avfallshantering
Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen i enlighet med kommunens
renhållningsordning beträffande tillgänglighet och sortering.

14 Arkeologi
Inga arkeologiska värden är kända för området. Påträffas arkeologiska fynd under arbetets gång
är exploatören skyldig att rapportera detta till Länsstyrelsen. Eventuell arkeologisk
undersökning bekostas av exploatören och kommunen i lika delar.

15 Byggtrafik

Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att boende och verksamheter i området
störs så lite som möjligt. En trafikanordningsplan ska upprättas och godkännas av Gata- och
parkavdelningen på kommunen.

16 Hantering av avfall- och masshantering under byggtiden

Exploatören ansvarar för och bekostar att separering av avfall och schaktmassor sker under
byggtiden. Detta omfattar även exploatörens underentreprenörer.

Exploatören ansvarar för och bekostar att kvartersmarken anpassas till angränsande marknivåer
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vid genomförande, med massor av lagenlig kvalitet och av i övrigt lämplig beskaffenhet.

Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort eventuella
överskottsmassor från kvartersmark till lämplig deponi eller annan lämplig plats. Kommunen
tillhandahåller ingen mark för tippning av överskottsmassor.

17 Buller
Byggnader och planlösning ska utformas enligt Boverkets riktlinjer.

18 Tidplan

Exploatören ska i samband med detta avtals påskrivande redovisa en tidplan för Mark- och
exploateringsenheten på kommunen gällande byggstart samt förväntad byggtid. Preliminär
tidplan framgår av bilaga 3.

19 Skadeståndsansvar

Exploatören ska svara för och ersätta samtliga skador som är en följd av exploatörens, eller
dennes underentreprenörers och leverantörers, verksamhet i samband med byggnationen.

Besiktning av närområdet så som grannfastigheter och dess byggnader som kan anses bli
påverkade av exploateringen, ska ske före byggnationsstart. En efterbesiktning ska ske innan
slutintyg utfärdas. Exploatören ansvarar för att besiktning utförs och exploatören bekostar
densamma. Åtgärdar inte exploatören skador, som konstaterats och dokumenterats vid
besiktning, senast i anslutning till byggnadsarbetenas färdigställande eller efter kommunens
påtalande, kommer vite att utgå enligt punkt 22 i detta avtal och kommunen kommer vidare att
utföra dessa arbeten på exploatörens bekostnad. Kommunen och exploatören är överens om att
kommunen fakturerar exploatören för erforderliga återställningsåtgärder enligt kommunens
självkostnadspris.

Exploatören kallar ansvariga vid kommunens Mark- och exploateringsenhet och Gata- och
parkavdelningen till besiktning av gator och byggnader innan byggnation påbörjas.

20 Nyttjande av allmän plats under byggtiden

Ansökan om tillfällig upplåtelse av allmän plats eller kvartersmark till exempel som
upplagsplats för byggmaterial, uppställning av bodar eller dylikt ska ske skriftligen och i god tid
till kommunen som prövar varje enskilt fall. I det fall kommunen efter framställan från
exploatören finner upplåtelse möjlig åligger det exploatören att ansöka och erhålla erforderliga
tillstånd för varje åtgärd.

21 Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet

Exploatören ska inom fyra (4) månader efter tillträde till fastighet startat byggnationen, i annat
fall kan vite bli aktuell enligt punkt 22.

Om exploatören inte påbörjat byggnation inom två (2) år från detta avtals undertecknande
upphör markanvisningens beslut att gälla. Samtidigt återgår köpet enligt detta kontrakt att gälla.
Handpenning återbetalas inte.
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I det fall byggnation har påbörjats men ej slutförts, ska detta avlägsnas på exploatörens
bekostnad.

22 Vite

Det är av stor vikt för kommunen att de planerade åtgärderna genomförs inom den ovan
uppställda tidsramen. Parterna är överens om att genom denna vitesklausul säkerställa att
marken blir bebyggd inom skälig tid och på korrekt sätt så att kommunen kan fullfölja sitt
bostadspolitiska ansvar samt ur stadsbilds- och miljösynpunkt. Kontroll, av huruvida
exploatören uppfyllt de i detta avtal uppställda kraven, ska utföras av aktuell enhet på
kommunen samt en oberoende, sakkunnig besiktningsman.
Exploatören kallar och bekostar besiktningsmannen och denna måste godkännas av kommunen
för att besiktningen ska vara giltig.

Vite ska utgå och erläggas av exploatören till kommunen om exploatören:

Enligt punkt 6, Exploateringsområdets skick
- Ej utfört nödvändiga och kravställda bygglovspliktiga utredningar före byggnadsstart

- Vite utgår om 1 000 000 SEK

Enligt punkt 7 Bebyggelse och upplåtelseformer

 Ej uppfört byggnader i enlighet med förfrågan
- Vite utgår om 2 000 000 SEK

Enligt punkt 8, Parkering

 Ej följt parkeringsnorm i enlighet med kommunens riktlinjer vid bygglovstidpunkten

 Vite utgår om 50 000 SEK per felande parkering

Enligt punkt 9, Ledningar
- Ej uppfyllt förutsättningarna om att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät,
elnät och fiber senast 3 år efter erhållet startbesked.

- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 10, Anläggningar

- Ej färdigställt samtliga anläggningar inom kvartersmark senast 3 år efter ingången av
detta avtal.

- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 12, Dagvatten

 Ej genomfört samråd rörande dagvattenledning med Oxelö Energi samt Bygglov före
byggstart.

 Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 15, Byggtrafik

 Ej uppvisat upprättad trafikanordningsplan och fått denna godkänd av avdelningen för
Gata/park, före byggstart.
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 Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 16, Avfalls- och masshantering under byggtiden

 Ej hanterat avfall och massor i enlighet med detta avtals punkt 16

 Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 17, Buller

 Byggt bostäder som ej uppfyller Boverkets riktlinjer

 Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 18, Tidplan

 Ej uppvisat upprättad tidplan och fått denna godkänd av Mark- och
exploateringsenheten på kommunen före byggstart.

 Vite utgår om 500 000 SEK.

Enligt punkt 19, Skadestånd

 Ej genomfört besiktningar i enlighet med detta avtals punkt 19 före byggstart

 Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 20, Nyttjande av allmän plats under byggtiden

 Använder kommunens fastighet som upplag för schaktmassor, upplagsplats, parkering
eller annat tillfälligt nyttjande utan erhållet skriftligt godkännande.

 Vite utgår om 50 000 SEK per påbörjad vecka som det olovliga nyttjandet pågår.

Enligt punkt 21, Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet

 Ej påbörjat byggnation senast 4 månader efter tillträde till fastighet. Vite utgår om 50
000 SEK per påbörjad månad efter 4 månader.

 Ej ansökt eller erhållit slutbesked/interimistiskt slutbesked för byggnation inom tre år
från erhållen lagfart. Vite utgår om 100 000 SEK per påbörjad månad som slutbesked försenas.

Viten enligt detta avtal ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) för oktober 2022
som basmånad. Viten ska justeras så att de följer indexändringarna fram till den tidpunkt då de
förfaller till betalning. Vitena ska dock lägst uppgå till det belopp som anges i respektive
paragraf.

Vitesbelopp förfaller till betalning 30 dagar från den tidpunkt då vitesgrundande omständigheter
anmälts till exploatören.

Det tidsspann som vitesbeloppen grundar sig på enligt ovanstående punkter ska flyttas fram om
exploatören hindras från att erhålla startbesked eller genomföranden av byggnation på grund av:
a) Omständigheter som beror på kommunen

b) Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material, vara eller
begränsning av arbetskraft.
c) Strejk, blockad, lockout eller annan orsak som anges i kap 4, §3 punkt 3 och 5 i ABT06.
Dock ej orsakad av exploatören eller någon av exploatören anlitad.
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Exploatören ska skriftligen till kommunen påvisa orsaker för att begära framflyttning och
förlängning av tider för fullgörande. Begäran medges skriftligen av kommunen efter prövning.

Oaktat om rätt till vite föreligger har kommunen alltid rätt att erhålla skadestånd för den skada
som kommunen lider på grund av exploatörens avtalsbrott.

Uppkommer skada för tredje man på grund av exploatörens verksamhet kopplat till fastigheten
svarar exploatören tillfullo för detta.

23. Informationsplikt
Det är exploatörens ansvar att informera anlitade arkitekter, konsulter, entreprenörer m.fl. om
relevanta delar av detaljplanens, gestaltnings-programmets och detta avtals innehåll och
bestämmelser samt att se till att denna information delges till likaledes relevanta huvudpersoner
på byggarbetsplatsen såsom platschef och arbetschef.

24. Säkerhet
Någon moderbolagsborgen ska ej erläggas.

25. Dröjsmålsränta
Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag ska dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen utgå
för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.

26. Tvistelösning
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol och svensk lag ska tillämpas.

27. Överlåtelse av avtal och fastighet
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på annan part än helägt
bolag inom exploatörens koncern utan kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av
fastigheten kvarstår ansvar och skyldigheter enligt avtalet i sin helhet på exploatören.

28. Handlingar
Till avtalet bifogas följande handlingar
Bilaga 1 - Karta över markområdet

Bilaga 2 – Bygglovshandlingar

Bilaga 3 – Exploatörens preliminära tidplan för genomförande
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Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Oxelösunds Kommun RE Equity Fund AB

_________________________________ _________________________________
Ort och datum Ort och datum

_________________________________ _________________________________
Dag Bergentoft Max Qvarnström
Kommunstyrelsens ordförande

_________________________________ _________________________________

Johan Persson Ralph Torgersson
Kommunchef
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Planbesked för område inom Oxelö 7:50 och Flädern 3

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Godkänna förslaget att ansöka om planbesked för utpekat område inom fastigheten Oxelö
7:50 och Flädern 3 samt ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att begära planbesked
för området.

2. Sammanfattning
Det behöver finnas en planberedskap i kommunen som möjliggör olika typer av byggnation
och användning. I framtiden ser det ut att finnas behov av fler bostäder med olika lägen.
Huvudsyftet med all planläggning är att pröva om det är lämpligt att använda marken till det
som föreslås.

Oxelö förskola har funnits inom utpekat område men verksamheten har avetablerats och
förskolebyggnaden har nyligen blivit riven där sedan marken blivit återställd.

Nuvarande detaljplaner medger att område vid förskolan används för barndaghem,
föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål eller allmän plats, park vilket gör att
bostäder ej kan byggas med nuvarande detaljplan som underlag. För att vara förberedd för
kommande behov, och kunna bebygga området med bostäder behövs en ny detaljplan.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen att ansöka om planbesked hos miljö och
samhällsbyggnadsnämnden avseende byggnation av bostäder för radhus och
flerfamiljshus med lämpliga boendemiljöer och infrastruktur inom utpekat område. Eftersom
utseende och upplåtelseform inte kan regleras i detaljplan behöver det beslutas i samband
med process för markanvisning eller försäljning.

Processen efter ansökan om planbesked innebär att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
har 4 månader på sig att ge ett positivt eller negativt planbesked. Under den tiden
undersöker miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningarna inom utpekat
område och hämtar information från andra myndigheter, främst Länsstyrelsen. Vid positivt
planbesked startar planprocessen och arbetet beräknas ta 1-3 år innan det finns en Laga
kraftvunnen detaljplan. Avvikelser i tidsåtgång kan förekomma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen
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Johan Persson Maria Malmberg
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
KSF (FÅ)



Teckenförklaring

Override 1

Medelfel 0,051 - 0,2 m

Medelfel 0,21 - 0,5 m

Fastighetsbeteckning

Fastighetsytor

Ref. år 1975 bildsömmar

Ref. år 1960 bildsömmar

Ref. år 1975 flygår

Ref. år 1960 flygår

2005 ortofoton, 0,5 m, ir

2005 ortofoton, 0,5 m, färg

2005 ortofoton, 1 m, sv_v

2004 ortofoton, 0,5 m, ir

2004 ortofoton, 0,5 m, färg

2004 ortofoton, 1 m, sv_v

2003 ortofoton, 0,5 m, ir

2003 ortofoton, 0,5 m, färg

2003 ortofoton, 1 m, sv_v

2002 ortofoton, 0,5 m, färg

2002 ortofoton, 1 m, sv_v

2001 ortofoton, 1 m, sv_v

2000 ortofoton, 1 m, sv_v

1999 ortofoton, 1 m, sv_v

1998 ortofoton, 1 m, sv_v

1997 ortofoton, 1 m, sv_v

Utskriven: 21 februari 2023

0 50 10025 m

Ungefärlig skala: 1:2 462

¥
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Nytt insamlingssystem för insamling av avfall

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut

1. Oxelö Energi får i uppdrag att tillsammans med Tekniska divisionen i
Nyköping planera för införande av fastighetsnära insamling i
fyrfackssystem.

2. Oxelö Energi får i uppdrag att genomföra erforderliga ekonomiska
beräkningar och se över taxekonstruktion samt en plan för införande
av valt insamlingssystem.

3. Oxelö Energi återkommer till kommunstyrelsen senast december
2023 med en avrapportering av ärendet.

2. Sammanfattning

I juni 2022 fattade regeringen beslut om att kommunerna från och med 1
januari 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från
hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad
med hushåll Insamlingen ska ske fastighetsnära senast 1 januari 2027.
Förpackningsinsamling sker idag via FTI på återvinningsstationer (ÅVS).

Nyköping och Oxelösunds kommuner har tillsammans med konsultfirman
Miljö- och avfallsbyrån genomfört en förstudie med syftet att ta reda på
vilket fastighetsnära insamlingssystem som är bäst lämpat för våra
kommuner. Utredningen presenterar att fastighetsnära insamling i form av
fyrfackskärl är det insamlingssystem som rekommenderas för Nyköping och
Oxelösunds kommuner. Förslaget bygger på att samma systemlösning

Miljö- och renhållning, Oxelö Energi AB
Sofia Rappestad
sofia.rappestad@oxelosund.se

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.oxeloenergi.se
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införs i båda kommunerna och på att samverkan mellan kommunerna
utökas.

I och med regeringens beslut rekommenderas det att kommunerna fattar ett
gemensamt inriktningsbeslut om ett nytt fastighetsnära insamlingssystem
som kan tas i bruk senast 1 januari 2027.

Regeringens beslut innebär att producenternas nuvarande ekonomiska
ansvar kvarstår och kommunerna kommer att ersättas för sitt arbete enligt
en särskild ersättningsmodell som ska beslutas av Naturvårdsverket.

Förutom driftkostnader innebär ett nytt insamlingssystem även stora
investeringar i nya kärl och renhållningsfordon. Det föreslagna systemet
med fyrfackskärl innebär för Nyköpings kommun en investering i
storleksordningen 80 000 000 kr och för Oxelösunds kommun 20 000 000
kr.

Inför ett införande av nytt insamlingssystem finns det behov av ett fördjupat
utredningsarbete då flera frågeställningar behöver utredas vidare.
Kommunen ska till Naturvårdverket rapportera in plan för införandet av
fastighetsnära insamling av förpackningar senast 30 september 2023.

3. Ärendet

Regeringen har fattat beslut om att från och med 1 januari 2024 tar
kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll
samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med
hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling.
Dessutom ska insamlingen ske fastighetsnära senast 2027. Med
fastighetsnära menas att ett hushåll ska kunna lämna sitt förpackningsavfall
på samma ställe som de idag lämnar sitt mat- och restavfall.
Förpackningsinsamling sker idag via FTI på återvinningsstationer (ÅVS).

Bakgrunden till beslutet är att det är alldeles för många förpackningar som
skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, som idag hamnar i
restavfallet och bränns upp. Det är bevisat att i de kommuner som redan
idag har fastighetsnära insamling har utsorteringen ökat. Beslutet ses också
som nödvändigt för att Sverige ska kunna nå de politiska avfallsmålen på
EU nivå och nationell nivå.

Beslutet kommer att få en positiv inverkan på hushållen som kommer att få
en hållbar lösning för förpackningarna genom sortering av
förpackningsavfall vid fastighetsgräns. På sikt kommer alla att ha nära till att
lämna avfallet, det ger en god service som ökar utsorteringen och därmed
materialåtervinningen. Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger också
möjlighet till kloka samordningsvinster gällande transporter och det blir

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.oxeloenergi.se
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enklare att kommunicera med hushållen när det är kommunen som har
helhetsansvaret. Fastighetsnära insamling medför visserligen ökade
transporter för renhållningsbilarna i kommunerna, men det minskar
samtidigt hushållens transporter till återvinningsstationer.

I och med regeringens beslut krävs det att kommunerna fattar ett
inriktningsbeslut om ett nytt fastighetsnära insamlingssystem som kan tas i
bruk senast 1 januari 2027.

Förstudie

Renhållningsverksamheterna i Nyköping och Oxelösund genomförde en
gemensam förstudie 2021 med stöd av konsultfirman Miljö- och
avfallsbyrån. Studiens syfte var att ta reda på vilket fastighetsnära
insamlingssystem som är bäst lämpat för våra kommuner.

I förstudien framgår vad det skulle innebära att införa fastighetsnära
insamling av förpackningar i båda kommunerna och förutsättningarna
bedöms vara goda och inte på något avgörande sätt avvika från
förutsättningarna i andra kommuner som redan har infört fastighetsnära
insamling.

I utredningen föreslås ett fastighetsnära insamlingssystem med två
fyrfackskärl för villor och fritidshus med enskild hämtning, samt
fastighetsnära insamling med separata kärl för lägenheter och fritidshus
med gemensamhetslösning. Insamlingen sker med fyrfacksbilar där
samtliga fack i ett kärl kan tömmas vid samma tidpunkt. Insamlade
förpackningar kan omlastas på Björshults avfallsanläggning eller annan
lämplig anläggning.

Skälet till detta förslag är främst att erfarenheter från andra kommuner visar
att bäst insamlingsresultat gällande mängd och kvalitet bedöms kunna
uppnås med fyrfackssystemet, samt den höga servicenivån som systemet
ger. Kommunerna föreslås även att övergå till insamling av matavfall i
papperspåsar, i syfte att minska risken för spridning och användning av
plast i samhället. Fastighetsnära insamling ligger också i linje med
avfallsplanens mål om bland annat ökad sortering och återvinning,
förbättrad service och strävan uppåt i avfallstrappan. Fastighetsnära
insamling kommer att bidra till nationella etappmål om ökad återvinning
samt målen enligt Agenda 2030 om hållbar resursanvändning och
ansvarsfull avfallshantering.

I förstudien undersöktes också alternativet att ha insamling i olikfärgade
plastpåsar för optisk sortering för villor och fritidshus med enskild hämtning,
samt fastighetsnära insamling med separata kärl för lägenheter och
fritidshus med gemensamhetslösning. Enligt förstudien rekommenderas
inte insamling i olikfärgade påsar, främst därför att erfarenheter visar att det
är svårt att uppnå samma goda kvalitet på insamlat material som vid
insamling i fyrfackskärl eller separata kärl. Detta beror bland annat på att de

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.oxeloenergi.se
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som har olikfärgade påsar idag har en högre felsorteringsgrad. Det finns en
risk för att den optiska sorteringen försvåras av påsar som har gått sönder,
blivit smutsiga i samband med omlastning, komprimerade i
insamlingsfordonet eller till följd av oemballerat avfall. Kvaliteten på
insamlat material är avgörande för att möjliggöra en framgångsrik
återvinning.

Optisk sortering kräver en hög förbrukning av plastpåsar och en
distribuering till alla hushåll. Målet är att minska mängden plast i samhället
vilket ytterligare är ett skäl till att systemet med fyrfackskärl föreslås framför
systemet med olikfärgade plastpåsar.

Det finns också ett begränsat antal behandlingsanläggningar vilket kan
medföra långa transporter eller till och med problem att hitta en anläggning
som kan ta emot avfallet.

Samverkan

Nyköpings och Oxelösunds kommuner samverkar redan idag avseende
avfallshantering där vi bland annat har en gemensam avfallsplan och ett
gemensamt ägande av Björshults avfallsanläggning. Förstudiens förslag till
insamlingssystem bygger på att samverkan mellan kommunerna utökas
och att samma systemlösning införs i båda kommunerna.

Det finns stora samordningsvinster med att kommunerna använder samma
insamlingssystem. Samverkan kan bidra till att underlätta upphandlingar,
skapa logistiska fördelar och skalfördelar. Det ger ett större underlag för att
successivt bygga upp erfarenhet, samordna projektledning och information
vid införandet. Samverkan och att samma systemlösning införs i båda
kommunerna är fördelaktigt även vid löpande informationsinsatser om
avfallshanteringen i kommunerna, eftersom det är vanligt att invånare lever
och verkar i båda kommunerna.

Om samma systemlösning ska genomföras i bägge kommunerna samtidigt
kan det ske som tidigast 15 januari 2024 då Oxelö Energis avtal med
nuvarande entreprenör går ut. Implementering av ett nytt system kommer ta
tid vilket gör att det inte är troligt att det finns på plats redan 2024.

Ekonomi

I dag är det producentansvar för förpackningar, vilket innebär att de aktörer
som sätter en produkt på marknaden har ett operationellt och finansiellt
ansvar att samla in och behandla förpackningsavfall. Regeringens beslut
innebär att producenternas ekonomiska ansvar kvarstår och att
kommunerna kommer att ersättas för insamlingen. Naturvårdsverket har fått
i uppdrag att besluta om denna ersättning.

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.oxeloenergi.se
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Enligt förstudiens ekonomiska analys kommer ett nytt insamlingssystem att
innebära ökade kostnader för kommunerna men visar också på att det är
sannolikt att ersättningen som kommer att erhållas kan kompensera denna
ökning. I vilken utsträckning ersättningen i praktiken kan komma att täcka
kostnaderna eller om delfinansiering kommer att krävas via avfallstaxan är
svårt att avgöra idag då det fortfarande finns vissa oklarheter i detaljer som
behöver utredas vidare. Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till
ersättningsmodell vilket stämmer bra överens med de antaganden som
gjordes i förstudien.

Förutom driftkostnader innebär ett nytt insamlingssystem även stora
investeringar i nya kärl och renhållningsfordon. Det föreslagna systemet
med fyrfackskärl innebär för Nyköpings kommun ett genomförandeprojekt
på i storleksordningen 80 000 000 kr och för Oxelösunds kommun 20 000
000 kr. I beloppet ingår även införandekostnader avseende projektledning,
planering, information och övrig administration samt kärlhantering
(montering, utkörning etc). Skillnaden i investeringsbelopp mellan
kommunerna beror på storleksskillnaden mellan kommunerna samt att
Nyköpings kommun bedriver insamling i egen regi och därmed kommer att
ha investeringskostnader för fordon medan Oxelösund har tjänsten utlagd
på entreprenad.

Behov av fortsatt utredning

Det finns behov av ett fördjupat utredningsarbete gällande:

• Möjligheterna till samorganiserad insamling kommunerna emellan.

• Organisation för det nya insamlingssystemet, inklusive resurser för

införande.

• Alternativa insamlingssystem där fastighetsnära insamling med det

föreslagna systemet inte går att införa, exempelvis på grund av

utrymmes- eller framkomlighetsskäl.

• Lösning för omlastning av insamlade fraktioner på Björshults

avfallsanläggning eller annan lämplig anläggning.

• Rutiner för överlämning av material till producenter.

• Detaljerade ekonomiska beräkningar som underlag för budget och

planering för införande av systemet.

• Taxekonstruktion, inklusive abonnemangsalternativ, nivåer och

styreffekter.

• Plan för införande av systemet.
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Förord 
I juni 2021 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Nyköpings kommun och 
Oxelö Energi AB att genomföra en utredning om olika lösningar för 
insamling av matavfall, förpackningar och returpapper i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner. 

Utredningen har genomförts i dialog med en projektgrupp bestående av 
följande personer: 

Jonas Ek, Nyköpings kommun 

Stina Karlsson, Nyköpings kommun 

Emelie Nylund, Nyköpings kommun 

Jonny Jakobsson, Oxelö Energi AB 

Sofia Rappestad, Oxelö Energi AB 

 

Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Jörgen Leander, Eleonor Zeidlitz 
och Karin Engström med stöd av Eva Svensson Myrin. 
 
Västerås 2021-12-17 
 
 
Jörgen Leander 
Uppdragsledare 
Miljö & Avfallsbyrån 



Insamling av avfall i Nyköpings  
och Oxelösunds kommuner 

17 december 2021 

 
 
 

4 (75) 

Sammanfattning 
Regeringen utreder frågan om insamling av förpackningar och har föreslagit 
att insamlingen ska ske fastighetsnära samt att kommunerna från 2026 ska 
överta det operativa ansvaret för insamlingen. Från 2022 omfattas 
returpapper av kommunalt ansvar. Många kommuner i Sverige har redan 
idag infört fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 

Denna rapport belyser vad det skulle innebära att införa fastighetsnära 
insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner. Rapporten ger även förslag till en gemensam 
systemlösning för kommunerna som ett led i att leva upp till avfallsplanens 
mål om bl.a. ökad sortering och återvinning, förbättrad service och strävan 
uppåt i avfallstrappan samt nationella etappmål om ökad återvinning och 
FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Rapporten avses utgöra underlag 
för inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem. 

I rapporten analyseras huvudsystem med fyrfackskärl respektive optisk 
sortering för villor och fritidshus med enskild hämtning samt separata kärl 
för varje fraktion i lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning. Som 
komplementsystem för insamling i framförallt lägenheter analyseras 
underjordsbehållare respektive sopsug. I analyserade alternativ ingår 
återvinningsstationer som backup. 

Analysen har gjorts med utgångspunkt från för- och nackdelar med olika 
system utifrån lokala förutsättningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
och erfarenheter från andra kommuner. I utredningen har även ingått att 
göra ekonomiska beräkningar.  

Förutsättningarna för införande av FNI av förpackningar och returpapper i 
kommunerna bedöms vara goda och inte på något avgörande sätt avvika från 
förutsättningarna i andra kommuner som har infört FNI. Kommunerna utgör 
tillsammans ett relativt begränsat geografiskt område, avstånden mellan 
centralorterna är korta, logistiken vid insamling är gynnsam och tillgång till 
omlastningsstation finns. Framkomligheten för insamlingsfordon bedöms vara 
god och det finns generellt gott om utrymmen för behållare i merparten av 
bebyggelsen. 

 

Förslag till insamlingssystem 
Om Nyköpings och Oxelösunds kommuner önskar tillhandahålla FNI av både 
förpackningar och returpapper, föreslås i rapporten att detta sker genom en 
gemensam lösning för båda kommunerna med följande huvudsystem: 

• Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för villor och fritidshus 
med enskild hämtning. 

• Fastighetsnära insamling med separata kärl för lägenheter och 
fritidshus med gemensamhetslösning. 
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Skälet till detta förslag är främst de dokumenterat goda erfarenheterna från andra 
kommuner avseende de utsorterade insamlade fraktionernas mängd och kvalitet vid 
insamling med dessa system samt den höga servicenivån som systemen ger. 
Samtliga fraktioner sorteras ut vid källan och hanteras separat. Systemen bygger på 
beprövad teknik och erfarenheter finns från drift i full skala. 

Härutöver rekommenderas papperspåsar för matavfall införas och användning 
av plastpåsar avvecklas. 

För fastigheter som inte kan anslutas till FNI genom huvudsystemet eller där mer 
ytsnåla eller estetiskt tilltalande lösningar önskas föreslås FNI med 
underjordsbehållare erbjudas. 

Återvinningsstationer föreslås fungera som backup och för insamling av 
förpackningar och returpapper från fastigheter som inte kan anslutas till FNI. 

Omlastning av samtliga insamlade fraktioner förutsätts kunna ske på 
Björshults avfallsanläggning. 

Beräknade årskostnader för hanteringen av mat- och restavfall, förpackningar 
och returpapper vid fullt utbyggd FNI bedöms hamna i nivå med kostnaderna i 
andra kommuner med liknande förutsättningar. Jämfört med nuvarande 
kostnadsnivå beräknas den årliga kostnaden öka motsvarande ca 600 kr för en 
villa som ansluts till fyrfackssystem. 
Den ekonomiska analysen visar även på ett investeringsbehov vid införande av 
nytt insamlingssystem med fyrfackskärl motsvarande närmare 70 Mkr för 
Nyköping och 15 Mkr för Oxelösund, varav ca 5 Mkr avser investeringar i 
fordon som med nuvarande driftform belastar insamlingsentreprenören i 
Oxelösund. Härutöver tillkommer införandekostnader avseende 
projektledning, administration och kommunikation i samband med införande 
av nytt insamlingssystem och kostnader för montering och hantering av kärl. 
Hur stora dessa kostnader blir beror på hur införandet organiseras. 

Den ekonomiska konsekvensen för fastighetsägarna beror på vilken ersättning 
kommunerna kan få för insamlat returpapper, vilken ersättning som utgår från 
producenterna för insamling av förpackningsfraktioner, abonnemangsalternativ 
och styreffekter i avfallstaxan samt moms. I vilken utsträckning ersättningen kan 
komma att täcka kostnaderna och om delfinansiering kommer att krävas via 
avfallstaxan beror på hur den nya lagstiftningen om insamling av förpackningar 
kommer att utformas.  
 

Rekommendationer för fortsatt process 
Kommunerna föreslås fatta inriktningsbeslut med ställningstagande om 
utformningen av framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper inför kommande beslut om ändrad 
producentansvarslagstiftning och eventuellt beslut om införande av ett nytt 
insamlingssystem i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. 
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Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i båda 
kommunerna kan detta ske tidigast 2024 efter att Oxelö Energis avtal med 
insamlingsentreprenör har gått ut, alternativt stegvis med början i Nyköping 
2023. Enligt föreslagna ändringar av förordningen om producentansvar för 
förpackningar ska den fastighetsnära insamlingen vara fullt utbyggt 2026. 

Kommunerna föreslås överväga att samorganisera insamlingen på något sätt, 
exempelvis genom att anställa gemensamma resurser eller att bilda en 
gemensam insamlingsverksamhet, i syfte att skapa förutsättningar för att 
införa och driva det nya insamlingssystemet på ett kostnadseffektivt sätt. 

Inför införande av nytt insamlingssystem föreslås ett fördjupat 
utredningsarbete genomföras innefattande bl.a. alternativ till huvudsystemet 
i vissa fastigheter, lösning för omlastning, avsättningsmöjligheter för 
insamlade förpackningar och returpapper, organisation, detaljerade 
ekonomiska beräkningar och taxekonstruktion. En plan för införande av det 
nya insamlingssystemet behöver också tas fram. 

Kommunerna rekommenderas att fortsätta samverka beträffande 
avfallshantering, i syfte att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa 
logistiska fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för 
erfarenhetsuppbyggande samt kunna samordna projektledning och 
information vid införande av FNI. Samverkan och att samma systemlösning 
införs i båda kommunerna är fördelaktigt även vid löpande 
informationsinsatser om avfallshanteringen i kommunerna, eftersom att det är 
vanligt att invånare lever och verkar i båda kommunerna. 

I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar utfallet av 
Miljödepartementets utredning om insamling av förpackningar, enligt vilken 
kommunerna föreslås överta ansvaret för insamlingen, och kommande 
ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner samverkar avseende 
avfallshanteringen genom avtal, där Oxelö Energi AB äger knappt 20 %1 av 
Björshults avfallsanläggning som i övrigt ägs och drivs av Nyköpings 
kommun. Kommunerna samverkar även genom gemensamma 
upphandlingar av behandling, gemensamt framtagande av avfallsplan och 
avfallsföreskrifter samt genom ett löpande utbyte på tjänstemannanivå. 
Tillsammans har kommunerna ca 69 000 invånare. Nyköpings kommun 
samlar idag in avfall i egen regi medan insamlingen i Oxelösunds kommun 
utförs av entreprenör, där avtalet går ut 2024. 

Regeringen utreder för närvarande frågan om insamling av förpackningar 
och har föreslagit att insamlingen ska ske fastighetsnära samt att 
kommunerna ska överta det operativa ansvaret för insamlingen. Frågan 
väntas avgöras under våren 2022 och ansvaret föreslås överföras till 
kommuner gradvis under perioden 2024 till 2026. Från 2022 omfattas 
returpapper av kommunalt ansvar. Många kommuner i Sverige har redan 
idag infört fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 

Mot denna bakgrund önskar Nyköpings kommun och Oxelö Energi AB 
genomföra en utredning som ser över befintligt insamlingssystem och tar 
fram förslag till anpassningar utifrån samhällets krav och förväntningar. 
Utredningen ska även innefatta en beräkning av kostnadsfördelningen 
mellan fraktioner som omfattas av kommunalt ansvar (mat- och restavfall 
och fr.o.m. 2022 även returpapper) och förpackningar. 

Syftet med utredningen är att belysa vad det skulle innebära att införa 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner samt att ta fram ett förslag till en gemensam 
systemlösning för kommunerna. Rapporten avses utgöra underlag för 
inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
Denna utredning omfattar insamling av matavfall, restavfall, pappers-, 
plast-, glas- och metallförpackningar samt returpapper från villor, 
fritidshus och lägenheter. Avfall från verksamheter omfattas inte av 
utredningen men hanteras i praktiken delvis samordnat med avfall från 
hushåll. 

Samma typ av insamlingssystem förutsätts i utredningen tillämpas i båda 
kommunerna men i praktiken krävs ett politiskt beslut i varje kommun. 

Utredningen berör inte insamling av övriga förpackningar inklusive 
skrymmande sällanförpackningar samt insamling av farligt avfall eller 
grovavfall vid exempelvis återvinningscentraler. 

 
1 Ägarandel i relation till antal invånare i respektive kommun. 
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Utredningen fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem (det 
insamlingssystem som används i merparten av fastigheterna och är det 
huvudsakliga systemet, t.ex. insamling i kärl) för matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper i kommunerna. Huvudsystemet kan vid behov 
kombineras med fastighets- eller kvartersnära komplementsystem (t.ex. 
underjordsbehållare) i viss typ av byggelse eller delar av kommunerna. Dessa 
komplementsystem belyses utifrån möjligheter och konsekvenser för ett 
exempelområde i denna utredning. 

Följande förkortningar används i denna rapport: 

FNI fastighetsnära insamling, insamling vid fastigheten där avfallet uppstår 
ÅVC bemannad återvinningscentral för bl.a. grovavfall och farligt avfall 
ÅVS obemannad återvinningsstation med containrar för förpackningar 

och returpapper 
 

1.3 Metod 
Utredningen har genomförts utifrån granskning av befintliga underlag såsom 
renhållningsordningar, tidigare utredningar, prislistor enligt 
entreprenadavtal, interna underlag inklusive statistik och uppgifter från 
kundsystem och ekonomisystem samt muntliga uppgifter från 
nyckelpersoner i kommunerna. Utredarnas egna kunskaper och erfarenheter 
samt kontakter med andra kommuner och leverantörer av utrustning har 
bidragit till underlaget till utredningen. Förhållanden som beskrivs och 
aspekter som belyses har valts ut i samråd med kommunernas projektgrupp. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I föreliggande kapitel beskrivs översiktligt sådana lokala förutsättningar som kan 
vara av betydelse för utformningen av det framtida insamlingssystemet för mat- 
och restavfall, förpackningar och returpapper i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner. Exempel på viktiga förutsättningar är befolknings- och 
bebyggelseutveckling, fysiska förutsättningar, infrastruktur samt 
insamlingssystemets organisation och utformning. 

2.1 Befolkning, bebyggelse och näringsliv 
I Tabell 1 presenteras antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna. 
Tabell 1 Antal invånare och bebyggelsestruktur i Nyköpings och Oxelösunds 

kommuner. Källa: SCB. Uppgifterna avser år 2020. 
 

Antal 
invånare, st 

Antal hushåll 
i villa, st 

Antal hushåll 
i flerbostads-

hus, st 

Antal 
fritidshus, st 

Nyköping 57 071 11 309 15 629 3 231 
Oxelösund 11 995 2 566 3 559 806 
Summa 69 066 13 875 19 188 4 037 

 
I Nyköping har befolkningen de senaste 5 åren ökat med ca 2 800 personer 
eller ca 5 % medan befolkningen i Oxelösund har ökat med ca 300 personer 
eller ca 2,5 %. En fortsatt befolkningsökning kan utifrån utvecklingen de 
senaste 5 åren förväntas i båda kommunerna, vilket även innebär 
nybyggnation av både villor, flerbostadshus och verksamhetslokaler de 
närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen för Nyköping förväntas antal 
invånare ha ökat till ca 62 900 år 2030, vilket i genomsnitt innebär en 
befolkningsökning på ca 580 personer/år. Enligt SCB:s befolkningsprognos 
för Oxelösund kommer nuvarande befolkningsökningen mattas av och 
antalet invånare prognostiseras vara ca 12 500 personer år 2030. 

Den region som kommunerna tillsammans utgör är väl sammanhållen och 
avståndet mellan centralorterna är kort, se Figur 1. Nyköpings kommun har 
en landareal på 1 419 km2 medan Oxelösunds kommun, som är en av de till 
ytan minsta kommunerna i Sverige, har en landareal på 35 km2. 
Kommunernas sammanlagda landareal uppgår till 1 454 km2. 
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Figur 1  Karta över Nyköpings (över) och Oxelösunds (under) kommuner. 

Observera att kartorna har olika skalor. 
 

Bebyggelsen i Nyköpings kommun är fördelad över flera större och mindre 
tätorter och mellan orterna finns en relativt stor landsbygd. Ca 33 % av 
villorna (nära 4 000 hushåll) finns i andra tätorter än Nyköpings tätort och 
26 % av villorna (drygt 3 000 hushåll) finns inom utpräglad landsbygd. 
Oxelösunds kommun består av tätortsbebyggelse och i kommunen 
förekommer i princip ingen landsbygd, hela 28 % av marken i kommunen är 
bebyggd. De större tätorterna (över 600 invånare) i kommunerna är 
Nyköping, Oxelösund, Jönåker, Tystberga, Nävekvarn, Vrena och Stigtomta. 

Till följd av det kustnära läget finns säsongsvariationer i antal invånare och 
turister, vilket påverkar avfallets mängd och sammansättning. Variationerna 
består främst i att en stor del av fritidshusen på̊ fastlandet och på öarna i 
skärgården mestadels är bebodda under sommaren och att turister kommer 
sjövägen under samma period.  
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Kommunernas läge är strategiskt till följd av närheten till Stockholm och 
pendlingsmöjligheterna är goda. Det sker en omfattande pendling, både 
mellan kommunerna och från/till omkringliggande regioner.  

Näringslivet domineras av verksamheter inom tillverkningsindustrin och 
offentlig sektor samt av en av Sveriges största djuphamnar och en av Sveriges 
mest trafikerade flygplatser. SSAB:s stålverk i Oxelösund är också̊ en 
betydelsefull verksamhet. Övrigt näringsliv utgörs av små̊ och medelstora 
företag där flera anknyter till stålindustrin och olika typer av 
sjöfartsrelaterade verksamheter.  

2.2 Insamling av mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper i kommunerna 

2.2.1 Mål och strategier 
Mål för avfallshanteringen återfinns i kommunernas gemensamma 
avfallsplan. Avfallsplanen gäller till 2024 och innehåller konkreta mål som 
berör insamling av avfallet och som översiktligt kan sägas handla om 
följande: 

• Lättillgängliga insamlingssystem, genom det övergripande 
målområdet ”Människan i fokus” där service och tillgänglighet är 
nyckelord. 

• Ökad renhet och utsortering av matavfall. 

• Ökad utsortering av förpackningar och returpapper. 

 

I Nyköping pågår också arbete med att ta fram ett ekologiskt 
hållbarhetsprogram med syfte att slå fast en politisk viljeinriktning. Inom 
avfallsområdet överensstämmer viljeinriktningen med och har inspirerats av 
avfallsplanen. Kortfattat eftersträvas i det ekologiska hållbarhetsprogrammet 
minskade avfallsmängder och ökad resurshushållning. 

2.2.2 Organisation 
Hanteringen av avfall inom det kommunala avfallsansvaret, som innefattar 
insamling, transport och behandling av mat- och restavfall från hushåll och 
verksamheter, har i Nyköping organiserats i förvaltningsform medan det 
kommunala bolaget Oxelö Energi AB utför arbetet inom det kommunala 
avfallsansvaret i Oxelösund. I Nyköping är Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden avfallsansvarig nämnd medan avfallsansvarig 
nämnd i Oxelösund är kommunstyrelsen. 

I Nyköping utförs insamlingen av avfall i egen regi medan insamlingen i 
Oxelösunds kommun utförs av Broms Renhållning AB. Avtalet med 
entreprenören går ut 15 januari 2024. 
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I kommunerna finns följande personella resurser för administrativa och 
strategiska funktioner inom avfallshanteringen:  

• Nyköpings kommun har en renhållningschef, avfallsplanerare, 
miljöingenjör, systemförvaltare, en kommunikatör på 80 % och en 
ekonom på 75 %. Utöver detta finns en overheadorganisation som 
innefattar exempelvis kundtjänst, fakturering och HR och som stöttar 
verksamheten. 

• Oxelö Energi har en energiverksamhetschef som arbetar med 
renhållningen på ca 20% och renhållningschef med ansvar för 
renhållningen och ÅVC. Utöver detta finns en overheadorganisation 
som innefattar exempelvis kundtjänst, fakturering och 
marknad/kommunikation som stöttar verksamheten. 

I Nyköping finns också en driftorganisation för insamlingen innefattande en 
driftchef, två arbetsledare och ca 10 chaufförer för insamling av mat- och restavfall 
och 2 chaufförer som samlar in förpackningar och returpapper fastighetsnära. 

2.2.3 Nuvarande insamlingstjänster 
Båda kommunerna samlar in mat- och restavfall i separata kärl för matavfall 
respektive restavfall. Insamlingen av matavfall sker i grön plastpåse. I Nyköpings 
kommun är matavfallsinsamlingen obligatorisk medan matavfallsinsamlingen i 
Oxelösunds kommun är frivillig med miljöstyrande taxa.  

 
Figur 2 Kärl för insamling av restavfall och matavfall vid villa i Nyköping.  

Foto: Nyköpings kommun 

 

Nästan alla villor, fritidshus och lägenheter i kommunerna är anslutna till 
matavfallsinsamling utom villor som hemkomposterar och vissa fastigheter i 
Oxelösund där fastighetsägaren har valt abonnemang utan 
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matavfallsinsamling med högre avgift enligt kommunens miljöstyrande taxa. 
Anslutningsgrad för respektive kommun presenteras i Tabell 2.  
Tabell 2 Andel villor, fritidshus och lägenheter som är anslutna till 

matavfallsinsamling 2020. 
 

Villor (%) Fritidshus (%) Lägenheter (%) 

Nyköping 100 100 100 

Oxelösund 99 95 90 

 

För villor i kommunerna är den vanligaste behållartypen för både matavfall 
och restavfall 140 liter kärl med tömning varannan vecka (26 ggr/år). 
Motsvarande lösning är vanlig även för fritidshus men det är även vanligt att 
dessa är anslutna till olika typer av gemensamhetslösningar, där det även 
förekommer att restavfall samlas in i container. Fritidshusen har 
säsongsabonnemang. I flerbostadshus är den vanligaste behållartypen för 
restavfall 660 liter kärl och för matavfall 240 liter kärl, båda med tömning en 
gång i veckan (52 ggr/år). När nya matavfallskärl sätts ut i Nyköping är 
behållarstorleken alltid 140 liter, vilket gör att 240 literskärlen på sikt 
kommer fasas ut2. I Nyköping förekommer även underjordsbehållare som 
vanligtvis töms 52 eller 26 gånger/år. Sopsug finns inte för närvarande men 
kan eventuellt bli aktuellt i ett nytt bostadsområde i Nyköping där ca 1 500 
nya bostäder, skola m.m. ska byggas. Inget beslut har dock tagits. I både 
Nyköping och Oxelösund finns också containrar och komprimatorer på några 
ställen. 

I både Oxelösunds och Nyköpings kommuner finns skärgård. Ingen 
insamling av avfall sker från öarna. Hushåll på öarna lämnar sitt avfall vid 
uppsamlingsplatser på fastlandet. 

Insamling av förpackningar och returpapper sker framförallt vid 
återvinningsstationer (ÅVS) i Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
(FTI:s) regi. I kommunerna finns sammanlagt 38 stycken ÅVS:er för 
insamling av samtliga fraktioner. I Tabell 3 redovisas det totala antalet 
ÅVS:er med behållare för sortering av samtliga fraktioner i respektive 
kommun samt antal per invånare. 

 
2 Nyköpings nuvarande kärlleverantör har slutat tillverka luftade 240 l kärl med mellanbotten för matavfall. 
Med anledningen av detta och p.g.a. att de lätt blir tunga och därför inte innebär en god arbetsmiljö har 
Nyköping bestämt sig för att fasa ut dessa. 
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Tabell 3 Antal ÅVS:er i kommunerna, totalt och per invånare 2020. 
 

Antal ÅVS Antal ÅVS/ 
1000 invånare 

Nyköping 311 0,54 

Oxelösund 7 0,58 

Summa  38 0,55 
1 Utöver dessa tillkommer sex platser där enbart glasförpackningar samlas in. 

 

Det förekommer även att förpackningar och returpapper samlas in 
fastighetsnära i separata kärl i avfallsutrymmen i flerbostadshus. I 
Nyköpings kommun bedöms anslutningsgraden till denna fastighetsnära 
insamlingen vara ca 70 %. I Oxelösunds kommun bedöms anslutningsgraden 
vara ca 40 %. I Nyköping sker den fastighetsnära insamlingen av 
förpackningar och returpapper genom att kommunen erbjuder detta som en 
tilläggstjänst till fastighetsägaren men fastighetsägaren kan även vända sig 
till entreprenörer på marknaden. I Oxelösund erbjuder inte Oxelö Energi 
dessa tjänster utan fastighetsägarna är hänvisade till entreprenörer på 
marknaden. 

 
Figur 3 Avfallsutrymme för lägenheter med fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper. Foto: Nyköpings kommun 

 

2.2.4 Utrymmen och vägar 
De geografiska förutsättningarna och bebyggelsestrukturen gör att insamling 
av avfall generellt kan ske på ett rationellt sätt.  

Vid insamlingen på landsbygden i Nyköping kan sopbilen köra ända fram till 
de flesta villafastigheter med de större 3-axlade fordonen, vilket indikerar att 
framkomligheten är generellt bra i kommunen. Kommunen har dock inte 
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arbetat aktivt med att flytta ut behållare till större vägar i syfte att bidra till 
en mer rationell insamling. I Oxelösunds kommun finns som tidigare nämnts 
i princip ingen landsbygd och endast vid ett fåtal gårdar sker insamlingen 
efter mindre vägar. 

I Nyköping är uppskattningsvis mer än hälften av fritidshusen anslutna till 
gemensamhetslösningar. Detsamma gäller i stort sett alla fritidshus i 
Oxelösund. Där dessa gemensamhetslösningar finns behöver inte fordonen 
åka in på mindre vägar. 

Generellt råder ingen uttalad platsbrist i någon av kommunerna för att 
kunna tillskapa insamlingslösningar för förpackningar och returpapper vid 
flerbostadshus. Det finns dock fastigheter inne i centralorterna där det kan 
bli svårt att få plats med fler kärl eller att få plats att bygga miljörum. 

För villor och fritidshus upplevs inga problem med att få plats med kärlen på 
tomterna. I Nyköping finns dock vissa gator där det redan idag blir trångt när 
de två kärlen dras ut på båda sidor om gatan inför tömning. Utefter några 
gator placeras kärlen på ena sidan av gatan vid tömning för att trafiken inte 
ska hindras. 

2.2.5 Behållare och fordon 
Respektive kommun (i Oxelösunds kommun Oxelö Energi) äger kärlen för 
mat- och restavfall.  Båda kommunerna utför underhåll av kärlen i egen regi. 
Kärl som används för fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper ägs vanligen av den entreprenör3 som anlitas för insamlingen. 
Undantaget är de fastigheter som bostadsbolaget Nyköpingshem äger där 
fastighetsägaren själv äger kärlen. Underjordsbehållare och andra 
krantömda behållare ägs av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. 

I båda kommunerna är kärlen för restavfall i varierande skick. 
Matavfallsinsamling infördes 2009 och majoriteten av matavfallskärlen är 
från den tiden och är därför i bättre skick. Nya kärl köps in kontinuerligt och 
ersätter kärl som går sönder. 

Insamling av mat- och restavfall i kärl sker med tvåfacksbilar i båda 
kommunerna. I Nyköpings kommun används totalt sex fordon4 för insamling 
av mat- och restavfall. Insamlingen i Nyköping sker med baklastande 
insamlingsfordon med undantag för villor, framförallt i tätort, där insamling 
med sidlastare förekommer. Tre av bilarna, som mestadels hämtar i tätort, är 
tvåmansbetjänade medan övriga är enmansbetjänade. I Oxelösunds 
kommun använder entreprenören en baklastande tvåaxlad sopbil som är 
enmansbetjänad. 

Nuvarande insamlingssystem med två kärl och tvåfackbilar fungerar bra i 
båda kommunerna. I Nyköping är dock fordonsparken gammal, vilket 

 
3 I Nyköping har den egna insamlingsorganisationen valt att vara en aktör på marknaden och samlar idag 
in förpackningar och returpapper fastighetsnära inom kommunen. 
4 Fem treaxlade baklastande bilar och en tvåaxlad sidlastande bil. Härutöver används motsvarande 0,5 bil 
för containerhämtning och krantömning. 
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innebär höga reparationskostnader och mycket stillestånd p.g.a. 
verkstadsbesök. I Oxelösund händer det att kärl och containrar vid 
gästhamnar och friluftsområden under sommartid överfylls och att avfall då 
läggs vid sidan av behållaren.  

 
Figur 4 Tvåfackad treaxlad baklastare för insamling av matavfall och restavfall i 

Nyköping. Foto: Nyköpings kommun 

 

2.2.6 Anläggningar 
Insamlat mat- och restavfall omlastas på Björshults avfallsanläggning för 
vidare transport av entreprenör till Tekniska Verken i Linköping AB där det 
behandlas. Björshults avfallsanläggning är belägen mitt emellan tätorterna 
Nyköping och Oxelösund och drivs i samverkan mellan Nyköpings kommun 
och Oxelö Energi. Matavfallet rötas till biogas och biogödsel. Restavfallet 
förbränns med el- och fjärrvärmeutvinning. 

Förpackningar som samlas in, både i egen regi och av entreprenör, omlastas 
på Björshults avfallsanläggning.  

Returpapper levereras direkt till Stena Recyclings anläggning i Nyköpings 
kommun. Utrymme kan vid behov skapas för omlastning av returpapper på 
Björshults avfallsanläggning. 

I kommunerna finns inga anläggningar där behandling av avfall sker. 
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2.3 Avfallsmängder och -sammansättning 
I Tabell 4 redovisas insamlade mängder i respektive kommun under år 2020.  
Tabell 4 Totalt insamlade mängder mat- och restavfall samt förpackningar och 

returpapper 2020. Källa: Respektive kommun. 
 

Restavfall 
(ton) 

Matavfall 
(ton) 

Förpack-
ningar (ton) 

Returpapper 
(ton) 

Nyköping 8 979 3 115 2 864 1 031 

Oxelösund 1 796 846 581 179 

Summa 10 775 3 961 3 445 1 210 

 

I Tabell 5 redovisas insamlade mängder fördelat på antal hushåll (villor och 
lägenheter) i kommunerna. En jämförelse görs också med riksgenomsnittet.  
Tabell 5 Insamlade mängder mat- och restavfall samt förpackningar och 

returpapper 2020 per hushåll och vecka 
 

Restavfall 
(kg/hushåll 
 och vecka) 

Matavfall 
(kg/hushåll 
och vecka) 

Förpack-
ningar 
(kg/hushåll 
och vecka) 

Returpapper 
(kg/hushåll 
och vecka) 

Nyköping 6,41 2,22 2,04 0,74 

Oxelösund 5,64 2,66 1,82 0,56 

Riksgenomsnitt1 6,48 1,61 2,06 0,63 

1 Avser kommuner med insamling av matavfall i separat kärl eller påse (utom kommuner 
med FNI av förpackningar och returpapper för villor och fritidshus). 

 

En nationell jämförelse visar att insamlade mängder av restavfall, 
förpackningar och returpapper ligger i nivå med riksgenomsnittet för 
kommuner med matavfallsinsamling men som inte har fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper för villor och fritidshus. 
Insamlingsstatistiken för förpackningar och returpapper är dock osäker, 
p.g.a. samordnad insamling från flera kommuner. Mängderna insamlat 
matavfall ligger något över riksgenomsnittet, vilket skulle kunna förklaras av 
att kommunerna haft matavfallsinsamling under många år och att 
anslutningsgraden till systemet är hög i båda kommunerna. 

I Nyköping har analyser av avfallets sammansättning genomförts genom 
plockanalyser på utvalda bostadsbestånd vilka inte kan anses vara helt 
representativa för bebyggelsekategorierna i kommunen som helhet. I 
Oxelösund har plockanalyser endast genomförts på restavfall. Det finns inget 
i plockanalyserna eller i förhållandena i övrigt som talar för att mängden och 
sammansättningen hos mat- och restavfall från villor och lägenheter i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner på något avgörande sätt skulle avvika 
från nyckeltal enligt Avfall Sveriges nationella kartläggningar. 
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2.4 Kundnöjdhet 
Ingen av kommunerna har gjort någon egen kundundersökning angående 
avfallshantering. Däremot har Nyköpings kommun deltagit i SCB:s 
medborgarundersökning. Nöjdheten gällande sophämtning och 
tillgänglighet till ÅVC fick värderas på en skala mellan 1-10 där båda 
områdena fick betyget 7 (avser 2020). 

Indikationer på vad invånare i kommunerna tycker om avfallshanteringen 
fås också genom synpunkter som framförs direkt till kommunerna. Förutom 
önskemål om förbättrad service genom fyrfackssystem eller optisk sortering 
inkommer i Nyköping en del klagomål på FTI:s ÅVS:er gällande 
nedskräpning och fulla behållare. I Oxelösund inkommer däremot sällan 
klagomål på nedskräpning och fulla behållare på ÅVS:erna. 

2.5 Ekonomi 
Kostnaderna för insamling, behandling och transport av mat- och restavfall 
från hushåll och verksamheter i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
uppgår sammanlagt till ca 37 Mkr/år, baserat på nuvarande kostnader för 
verksamhet i egen regi samt entreprenörs- och behandlingspriser. I 
kostnaden ingår matavfallspåsar och behållare. Kostnad för administration 
tillkommer5. 

I Tabell 6 presenteras kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna. 
Tabell 6 Kostnader för avfallsverksamheten i Nyköpings och Oxelösunds 

kommuner 2020. Fält i Avfall Web inom parentes. 
 

Totala 
kostnader, exkl 

slam1, Mkr 
(EK21) 

Insamlings-
kostnad mat- 

och restavfall2, 
Mkr  

(EK12) 

Behandlings-
kostnad mat- och 

restavfall inkl. 
fjärrtransport3, 

Mkr (EK13+EK15) 
Nyköping 48,4 17,9 11,5 

Oxelösund 8,8 5,5 2,4 

Summa 57,2 23,4 13,9 
1 Inklusive administration, ÅVC, farligt avfall och omlastning. 
2 Inklusive matavfallspåsar, behållare och insamling med samtliga insamlingssystem från 
hushåll och verksamheter. 

3 Inklusive omlastning. 
 

 

 

 
5 Administration, exkl. slam kostar i Nyköping 76 kr/invånare och år och i Oxelösund 57 kr/invånare och 
år. Uppräknat utifrån antal invånare blir det 4,33 Mkr i Nyköping och 0,68 Mkr/år i Oxelösund. En del av 
denna kostnad avser dock annat än de fraktioner som denna utredning avser, t.ex. ÅVC och farligt avfall. I 
administrationskostnaderna ingår kostnader för kommunikation, ledning, utredning, planering, fakturering, 
kundtjänst och overhead. 
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3 Tänkbara principlösningar för insamling av 
kommunalt avfall i kommunerna 

I föreliggande kapitel beskrivs olika alternativ för utformningen av 
insamlingssystemet för avfall från hushåll i Nyköpings och Oxelösunds kommuner.  

3.1 Kriterier och förutsättningar för val av system för analys 
En grundläggande förutsättning för de alternativ som analyseras är att de ska 
skapa förutsättningar för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och 
kommunernas mål och strategier för bl.a. bättre sortering, god resurshushållning 
och strävan uppåt i avfallstrappan. De alternativ som studeras ska uppfylla 
följande kriterier: 

• Samtliga fraktioner av matavfall, förpackningar av glas, metall, plast, 
papper samt returpapper sorteras ut separat vid källan (källsortering) 
och samlas in. Källsortering är väl etablerat inom svensk 
avfallshantering och är den sorteringsprincip som visat sig ge bäst 
kvalitet på insamlade fraktioner. Insamling av blandade fraktioner för 
eftersortering analyseras därför inte. 

• I alternativ där kommunerna samlar in förpackningar och 
returpapper fastighetsnära ska detta vara huvudsystem med ett 
mindre antal ÅVS:er som backup. 

• Behållare, fordon och andra tekniska lösningar som tillämpas ska 
vara beprövade och erfarenheter från drift i full skala ska finnas. 

• Insamlingssystemen ska kunna användas i båda kommunerna för att 
underlätta samordning och kostnadseffektiv insamling. 

Kriterierna har valts av projektgruppen i samråd med Miljö & Avfallsbyrån. 

Lokala förutsättningar i kommunerna som bedöms vara av särskild betydelse 
vid val av system och utformning av alternativ för analys i denna utredning är: 

• Insamling av matavfall sker i huvudsak i plastpåse med separat kärl 
och är sedan ett antal år fullt utbyggd i kommunerna. 

• FNI av förpackningar och returpapper i separata kärl från lägenheter är 
vanligt i båda kommunerna. 

• Vid nuvarande insamling av avfall används i hög utsträckning stora 
treaxlade insamlingsfordon, vilket indikerar att framkomligheten för 
insamlingsfordon är god. 

• Generellt råder ingen brist på utrymmen. I centralorterna kan dock i vissa 
fall utrymmen för FNI saknas, exempelvis vid nybyggnationen med hög 
exploateringsgrad och i en del äldre bebyggelse. Detta gör att det kan 
finnas behov av komplementsystem i framförallt lägenhetsbebyggelse. 

• Avståndet mellan centralorterna är kort. 
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• I Nyköpings kommun finns en relativt stor landsbygd med många 
hushåll medan Oxelösund i princip saknar landsbygd. 

• I båda kommunerna finns ganska många fritidshus, där en stor del är 
anslutna till gemensamhetslösningar. 

• Kommunerna nyttjar i samverkan Björshults avfallsanläggning, där 
omlastning av insamlade fraktioner förutsätts kunna ske. 

• Behandlingsanläggningar finns inom rimliga avstånd. 

 

Vid genomförande av de förändringar som respektive alternativ innebär 
förutsätts en större informationsinsats inledningsvis och därefter 
återkommande information över en längre tid för att önskat 
insamlingsresultat ska kunna uppnås. Samverkan mellan kommunerna kan 
bidra till ett kostnadseffektivt införande av FNI av förpackningar och 
returpapper. 

Olika typer av insamlingssystem beskrivs närmare i Bilaga 1. 

3.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper 

Baserat på kriterier och lokala förutsättningar enligt kapitel 3.1 har 
projektgruppen i samråd med Miljö & Avfallsbyrån valt följande huvudsystem 
för analys: 

• Alternativ 1: Nuvarande hantering med separata behållare för 
matavfall och restavfall från villor och fritidshus med enskild 
hämtning samt ÅVS:er för förpackningar och returpapper.  Separata 
behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper för 
lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning med nuvarande 
omfattning. 

• Alternativ 2: Fyrfackskärl (2 st) för villor och fritidshus med 
enskild hämtning, separata behållare för matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper för lägenheter och fritidshus med 
gemensamhetslösning. 

• Alternativ 3: Optisk sortering av matavfall, restavfall, 
förpackningar av plast, papper och metall samt returpapper från 
villor och fritidshus med enskild hämtning. ÅVS:er för 
glasförpackningar från villor och fritidshus. Separata behållare för 
matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper för lägenheter 
och fritidshus med gemensamhetslösning. 

 
I samtliga alternativ förutsätts fritidshus vara anslutna till 
gemensamhetslösningar i samma utsträckning som idag. 
Alternativen har valts för att spegla tre principiellt olika lösningar, där 
Alternativ 1 är ett referensalternativ som övriga alternativ jämförs med. I 
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praktiken kan insamlingssystemet komma att utformas på ett annat sätt, där 
exempelvis insamling motsvarande Alternativ 1 på sikt kan komma att 
kompletteras med FNI för returpapper. Fysiska förutsättningar i bebyggelsen 
kan begränsa möjligheterna att införa FNI i vissa fastigheter. Ny lagstiftning 
kan också komma att resultera i att alternativ utan FNI av förpackningar inte 
längre är möjliga.  
Alternativ med tvåfackskärl för villor och fritidshus analyseras inte. Skälen till 
detta är främst att systemet blir utrymmes- och transportkrävande om samtliga 
fraktioner ska samlas in fastighetsnära samt att erfarenheterna av detta system i 
full skala är begränsade. 

3.2.1 Alternativ 1: Nuvarande hantering 
Alternativ 1 innebär nuvarande hantering med ett insamlingssystem för 
matavfall och restavfall i separata kärl för lägenheter, villor och fritidshus. 
Insamling sker med tvåfacksfordon, som vid insamling från villor och 
fritidshus6 med enskild hämtning kan vara antingen sid- eller baklastande7. 
Matavfall samlas in i plastpåsar. En betydande del av fritidshusen är 
anslutna till gemensamhetslösningar. 

Förpackningar och returpapper från lägenheter, villor och fritidshus samlas in 
genom producenternas ÅVS:er och genom eventuell FNI med separata behållare 
från lägenheter där vissa fastighetsägare slutit avtal om denna service. 

 
Figur 5 Separata kärl för matavfall och restavfall i vinterskrud. 

Foto: Oxelö Energi AB 

 
6 I Oxelösund är samtliga fritidshus anslutna till gemensamhetslösningar. 
7 I Oxelösund används enbart baklastande insamlingsfordon. 
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3.2.2 Alternativ 2: Fyrfackskärl (2 st) i villa och separata behållare i lägenhet 
Alternativ 2 innebär att nuvarande insamlingssystem för villor och fritidshus 
med enskild hämtning ersätts med ett fyrfackskärlsystem där matavfall, 
restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära. Tömning av 
det ena kärlet sker varannan vecka och av det andra var fjärde vecka. Vid 
insamling med fyrfackskärl är det vanligt att använda påhängsbehållare för 
glödlampor och batterier8. Insamling från lägenheter och fritidshus med 
gemensamhetslösning sker i separata kärl för matavfall och restavfall och FNI 
av förpackningar och returpapper. Matavfall samlas, liksom idag, in i plastpåsar. 
ÅVS:er fungerar som backup för specifika fastigheter där förutsättningar för 
FNI saknas eller för situationer då kärlvolymen inte är tillräcklig. 

 
Figur 6 Fyrfackskärl med fack för åtta fraktioner och påhängsbehållare för lampor 

och småbatterier9, exempel från villaområde (t.v.).  
Separata kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i 
lägenhetsområde (t.h.). Foto: PWS AB (t.v.) och Oxelö Energi AB (t.h.). 

 

3.2.3 Alternativ 3: Optisk sortering i villa och separata behållare i lägenhet 
Alternativ 3 innebär att nuvarande insamlingssystem för villor och fritidshus 
med enskild hämtning ersätts med insamling i olikfärgade plastpåsar för 
optisk sortering av restavfall, matavfall, plast-, metall- och 
pappersförpackningar samt returpapper. Befintliga restavfallskärl byts mot 
större, för att alla fraktionerna ska få plats i samma kärl. Insamling från 
villor och fritidshus med enskild hämtning sker i detta alternativ med 
enfacksfordon, som kan vara antingen sid- eller baklastande. Optisk 
sortering förutsätts ske i en upphandlad anläggning. 

Insamling i lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning sker i 
separata kärl för matavfall och restavfall samt FNI av förpackningar och 
returpapper. Insamling från lägenheter och fritidshus med 
gemensamhetslösning sker med tvåfacksfordon. 

Nuvarande insamlingssystem för färgade och ofärgade glasförpackningar vid 
ÅVS:er behålls, eftersom dessa fraktioner inte kan hanteras genom optisk 
sortering i dagsläget. ÅVS:er fungerar också som backup för specifika 

 
8 Påhängsbehållare kostnadsberäknas inte i denna utredning. 
9 Insamling av glödlampor och batterier omfattas inte av denna utredning. 
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fastigheter där förutsättningar för FNI saknas eller för situationer då 
kärlvolymen inte är tillräcklig.  

 
Figur 7 Köksskåp med källsorteringsutrustning för förpackningar och returpapper i 

olikfärgade påsar. Foto: Optibag AB 

 

3.3 Komplementsystem 
Baserat på kriterier och lokala förutsättningar enligt kapitel 3.1 har 
projektgruppen i samråd med Miljö & Avfallsbyrån valt följande 
komplementsystem för analys: 

• Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper. 

• Sopsug för restavfall, plastförpackningar och returpapper. Separata 
behållare för matavfall och förpackningar av papper, glas och metall. 
Systemet kostnadsberäknas inte. 

 

3.3.1 Underjordsbehållare 
Underjordsbehållare är ett vanligt förekommande komplement i 
kärlbaserade insamlingssystem. Underjordsbehållare används framförallt i 
lägenhetsområden. Systemet innebär att avfallet samlas i en behållare under 
marknivå. Tömning sker med kranbil. 



Insamling av avfall i Nyköpings  
och Oxelösunds kommuner 

17 december 2021 

 
 
 

26 (75) 

 
Figur 8 Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.). 

Foto: PWS AB (t.v.), San-Sac AB (t.h.) 

 

 
Figur 9 Kvartersnära insamlingsplats för flera fraktioner med underjordsbehållare. 

Exempel från Lund. 

3.3.2 Sopsug 
Insamling av avfall i sopsugssystem kan i avgränsade områden utgöra ett 
komplement till ett i övrigt kärlbaserat insamlingssystem. Sopsugssystemet 
kan enligt leverantören användas för insamling av samtliga fraktioner men 
erfarenheter från insamling i full skala där de respektive fraktionerna 
källsorteras finns inte. Erfarenheterna gällande insamling av exempelvis 
glasförpackningar i systemet är begränsade till ett försök i Schweiz där glas- 
och metallförpackningar samlas in blandat och förpackats i kraftigt vävda 
plastpåsar. I praktiken i Sverige har fram till nyligen som mest tre 
källsorterade fraktioner samlats in i systemet, men exempel finns idag på 
system med fyra fraktioner10.  

I ett sopsugssystem sugs avfallet med hjälp av undertryck i ledningar från 
olika inkastställen och de olika fraktionerna går genom en gemensam 

 
10 Exempelvis invigdes ett nybyggt sopsugssystem för fyra fraktioner i Västerås under hösten 2021. 
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ledning till en uppsamlingsplats med container eller komprimatorer. Vissa 
avfallsslag kan lämnas löst men för att optimera driften bör avfallet helst 
vara förpackat i ”lagom” stora påsar så att ”lagom” lite luft smiter på sidan 
om påsen när den transporteras genom rören. Genom detta kan 
energiförbrukningen för sugningen i systemet hållas nere. Systemet är 
tekniskt komplicerat och driftoptimering är viktigt för i möjligaste mån 
undvika att fraktioner kontaminerar varandra och för att samtidigt hålla nere 
energiförbrukningen.  

 
Figur 10 Inkast i sopsugssystem för flera fraktioner, exempel från 

Barkarbystaden i Järfälla kommun. Foto: Järfälla kommun 

 

Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är 
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär 
att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms 
med lastväxlarfordon.  

Lösningen är mer storskalig än exempelvis insamling i underjordsbehållare 
och kräver ett stort antal anslutna hushåll, varför den endast förekommer i 
lägenhetsområden och vanligen installeras vid nybyggnation. 
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4 Analys av insamlingssystem 
I föreliggande kapitel analyseras översiktligt för- och nackdelar med utvalda typer av 
huvudsystem respektive komplementsystem för insamling av avfall från hushåll i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner med utgångspunkt från följande aspekter: 

• Insamlingsresultat 
• Miljö 
• Kundperspektiv 
• Arbetsmiljö (inkl. säkerhet) 
• Tekniska begränsningar 
• Ekonomi 

 

Insamlingsresultat, miljö och kundperspektiv är aspekter som är avgörande för nyttan 
med insamlingssystemet och bör därför värderas högt vid slutligt val av systemlösning.  

Nedan presenteras analysen av de olika aspekterna samlat. För presentation per aspekt 
hänvisas till Bilaga 2. 
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4.1 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper 

4.1.1 Alternativ 1: Nuvarande hantering 
I Tabell 7 presenteras för- och nackdelar med nuvarande hantering av 
matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper. För- och nackdelarna 
avser aspekterna insamlingsresultat, miljö, kundperspektiv, arbetsmiljö, 
tekniska begränsningar och ekonomi. 
Tabell 7 För- och nackdelar med insamling i separata behållare för matavfall och 

restavfall och ÅVS för förpackningar och returpapper. 

Fördelar Nackdelar 

En- och tvåfackade standardfordon kan 
användas, vilket betyder att 
investeringsbehovet inte ökar 

Ingen utökad service vid insamling av 
förpackningar och returpapper, nuvarande 
ÅVS:er behålls. Uppfyller därmed inte 
förväntade lagkrav på FNI. 

Konventionell och beprövad teknik  Sannolikt ingen ökad utsortering av 
förpackningar och returpapper, varför innehållet 
av förpackningar och returpapper i restavfallet 
kvarstår. Målen i avfallsplanen måste därmed 
uppnås på annat sätt 

Standardkärl kan användas Nedskräpning vid ÅVS:er i samma omfattning 
som idag 

Inga större kärl än idag behövs Begränsade möjligheter till minskade 
behandlingskostnader när utsorteringen av 
förpackningar och returpapper inte ökar 

Inget nytt system behöver etableras Begränsade möjligheter till intäkter från 
insamlade material 

Insamlingen av matavfall kan ske i 
papperspåse i syfte att minska risken för 
spridning av plast på åkermark 

 

 
Alternativ 1 är ett jämförelsealternativ, vilket innebär att inga förändringar 
görs av kommunernas insamling för mat- och restavfall och FNI av 
förpackningar och returpapper utökas inte. 

Miljömässigt innebär insamling av matavfall för biologisk behandling god 
resurshushållning. Merparten av hushållen är även fortsättningsvis 
hänvisade till ett ÅVS-system för avlämning av förpackningar och 
returpapper. Förväntade lagkrav på FNI uppfylls därmed inte. Möjligheten 
att åstadkomma en ökad utsortering av förpackningar och returpapper i 
befintligt ÅVS-system genom exempelvis information bedöms vara 
begränsad även om antalet ÅVS:er skulle utökas. 

4.1.2 Alternativ 2: Fyrfackskärl (2 st) i villa och separata behållare i lägenhet 
I Tabell 8 presenteras för- och nackdelar med hantering av matavfall, 
restavfall, förpackningar och returpapper i ett system med fyrfackskärl för 
villor och fritidshus med enskild hämtning och separata behållare för 
samtliga fraktioner vid insamling från lägenheter och fritidshus med 
gemensamhetslösning. För- och nackdelarna avser aspekterna 
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insamlingsresultat, miljö, kundperspektiv, arbetsmiljö, tekniska 
begränsningar och ekonomi. 
Tabell 8 För- och nackdelar med insamling i fyrfackskärl i villa och  

separata kärl i lägenhet. 

Fördelar Nackdelar 

Flera fraktioner hämtas i samma system som 
mat- och restavfall 

Fyrfackskärl för villor måste tömmas med 
särskilda fyrfackade fordon, som måste 
införskaffas 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i stort sett 
samtliga hushåll 

Särskilda/stora kärl krävs för fyrfackssystemet, 
även större utrymme krävs hos fastighetsägare  

Hög källsorteringsgrad Stora investeringar krävs i kärl (fyrfackskärl för 
villor och fler kärl för lägenheter) och fordon 

Hög kvalitet på insamlat avfall i fyrfacksystemet Fyrfacksfordonen är dyrare än standardfordon 

Större möjligheter till intäkter från insamlade 
material och större möjligheter till minskade 
behandlingskostnader 

De särskilt utformade fyrfackskärlen begränsar 
möjligheterna till att utöka antalet fraktioner i 
framtiden 

Förpackningar och returpapper från lägenheter 
samlas in oemballerade i separata kärl, vilket 
underlättar kvalitetskontroll och återkoppling till 
enskilda fastighetsägare 

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar och mer 
hydraulik som kräver underhåll och reparation 

Oemballerat avfall i separata fack/kärl är tydligt 
och pedagogiskt 

Gemensamhetslösningar och containerhämtning 
kan inte betjänas med fyrfacksfordon och större 
kärl än 370 liter bör helst inte tömmas med 
fyrfacksbil, vilket kan inverka på logistiken.  

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, antingen 
genom minskad tömningsfrekvens eller 
minskat antal platser 

Ökade transporter med sopbil från villor p.g.a. att 
varje fastighet måste besökas oftare11 

Färre ÅVS:er kan minska problemen med 
nedskräpning vid avlämningsplatser för 
förpackningar och returpapper 

Kommunerna behöver tillgång till en plats för 
omlastning och mellanlagring av insamlade 
förpackningar och returpapper, vilket förutsätts 
kunna ske på Björshults avfallsanläggning 

Kraftigt minskade transporter med personbil till 
ÅVS 

Tömning med fyrfacksfordon tar längre tid än 
med traditionella fordon 

Påhängsbehållare för batterier och ljuskällor 
finns för fyrfackskärl i standardutförande 

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. dyrare 
kärl och dyrare tömning 

Hushåll behöver inte lagra utsorterade fraktioner 
i någon större utsträckning i bostaden 

Endast baklastande fordon kan användas, vilket 
kräver mer personal och manuellt arbete än vid 
sidlastarhämtning 

Insamlingen av matavfall kan ske i papperspåse 
i syfte att minska risken för spridning av plast på 
åkermark 

 

Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av 
förpackningar och returpapper från villor och fritidshus och de lägenheter 
som idag inte har tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. 
Insamlingsresultatet avseende framförallt förpackningar och returpapper 

 
11 Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka, vilket betyder att varje villafastighet 
måste besökas totalt 39 ggr/år. I dagsläget besöks varje villafastighet 26 ggr/år. 
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kan därmed, baserat på erfarenheter från andra kommuner, väntas 
förbättras avsevärt. 

Samtidigt ökar kostnaderna för insamlingen till följd av mer avancerade kärl 
och fordon för villor och fritidshus, fler kärl för lägenheter samt ökade 
transporter. Transporterna vid villa- och fritidshushämtning ökar, främst till 
följd av att varje fastighet har två kärl som inte kan tömmas av samma 
fordon men även för att insamlingen i olika fack kan innebära att fordonet 
inte kan fyllas lika effektivt. Möjligheten att tömma andra typer av behållare 
med fyrfackfordonen är begränsad och kan också bidra till ökade 
insamlingskostnader. I fyrfacksfordonens två nedre fack kan även 
traditionella enfackskärl (volym upp till 370 liter) tömmas. Valet av vilka 
fraktioner som ska samlas in i de fack i kärlen som töms i bilens nedre fack 
blir därför av strategisk betydelse om fyrfacksbilen av logistiska skäl även ska 
användas för att tömma traditionella enfackskärl från fastigheter som inte är 
anslutna till systemet. Vilka fraktioner som töms i bilens nedre fack är även 
av betydelse för möjligheten att tömma separata behållare för förpackningar 
och returpapper vid gemensamhetslösningar med samma bil som samlar in 
avfall från lägenheter. Om insamling ska ske av tillkommande fraktioner kan 
detta inte ske i befintliga kärl, utan att fraktioner blandas, utan måste i så fall 
ske med kompletterande behållare.  

Kostnadsökningen till följd av dyrare insamling motverkas dock av bättre 
sortering som ger mindre avfall till förbränning och möjlighet till intäkter vid 
försäljning av insamlade fraktioner. De särskilt anpassade kärlen för villor 
begränsar möjligheten att utöka antalet fraktioner om det skulle bli aktuellt 
att t.ex. samla in textil separat. Fyrfacksbilar finns endast i baklastande 
utförande, vilket gör att den insamling med sidlastare som idag sker i 
Nyköpings kommun måste upphöra. 

Enligt föreliggande förslag till ändrad lagstiftning ska kommunerna få 
ansvaret för insamling av förpackningar och ersättning för kostnaderna för 
detta, vilket belyses i kapitel 5.4. 

4.1.3 Alternativ 3: Optisk sortering i villa och separata behållare i lägenhet 
I Tabell 9 presenteras för- och nackdelar med insamling av restavfall, 
matavfall, plast-, metall- och pappersförpackningar samt returpapper i 
olikfärgade påsar från villa och fritidshus med enskild hämtning och 
återvinningsstationer för glasförpackningar samt separata behållare för 
samtliga fraktioner i lägenhet och fritidshus med gemensamhetslösning. För- 
och nackdelarna avser aspekterna insamlingsresultat, miljö, kundperspektiv, 
arbetsmiljö, tekniska begränsningar och ekonomi. 
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Tabell 9 För- och nackdelar med insamling i olikfärgade påsar i villa och separata 
kärl i lägenhet. 

Fördelar Nackdelar 

Flera fraktioner hämtas i samma system som 
mat- och restavfall 

Större kärl krävs för flertalet villor och fritidshus 
betyder investeringar och ökad manuell 
hantering vid insamling. För lägenheter behövs 
fler kärl, eftersom FNI i huvudsak kommer att 
ersätta ÅVS:er 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för samtliga 
hushåll av alla fraktioner utom 
glasförpackningar från villor där insamling 
fortfarande sker vid ÅVS 

Risk för att påsar går sönder eller är hårt 
komprimerade, vilket försvårar sortering och 
medför risk för förluster av material i 
sorteringsanläggningen. Även omlastning 
innebär en risk för att påsar går sönder 

Begränsade investeringar i fordon, då en- och 
tvåfackade standardfordon kan användas 

Hushåll som sorterar i olikfärgade påsar måste 
ha plats i för att kunna sortera alla fraktioner 
separat innan påsarna lämnas i kärlet 

Minskad tömningsfrekvens på ÅVS:erna 
avseende metall-, pappers- och 
plastförpackningar samt returpapper 

Komprimeringen i fordonen måste begränsas 
för att minska risken för att påsar går sönder 
eller bli svåra att separera. Begränsad 
komprimering kan ge ett ökat transportbehov, 
beroende på hur mycket bilarna fylls idag 

Minskad transport med personbil till ÅVS för 
metall-, pappers- och plastförpackningar samt 
returpapper 

Distribution av påsar för flera fraktioner innebär 
mer omfattande logistik och ökade kostnader än 
vid distribution av påsar för enbart en fraktion 

För en del villor och fritidshus kan befintliga 
restavfallskärl användas även för förpackningar 
och returpapper 

Allt avfall som läggs i kärlen från villor och 
fritidshus måste vara förpackat i plastpåse, 
vilket innebär en miljöbelastning 

Vid behov kan antalet fraktioner utökas i 
framtiden, genom att komplettera med 
ytterligare påsfärger 

Svårare att kvalitetssäkra avfallet från villor och 
fritidshus när allt avfall är förpackat. Försvårar 
även återkoppling till enskilda kunder 

Förpackningar och returpapper från lägenheter 
samlas in oemballerade i separata kärl, vilket 
underlättar kvalitetskontroll och återkoppling till 
enskilda fastighetsägare 

Glasförpackningar från villor och fritidshus måste 
fortfarande samlas in via ÅVS, vilket innebär att 
förväntade lagkrav om FNI inte uppfylls för 
samtliga fraktioner  

Vid insamling i olikfärgade påsar i samma kärl 
nyttjas kärlvolymen mer effektivt än om alla 
fraktioner samlas in i separata kärl/fack. Denna 
fördel kan vara viktig i riktigt trång bebyggelse 
med brist på ytor för uppställning av kärl men 
av mindre betydelse vid insamling från villor 
och fritidshus i kommunerna 

Insamlingen av matavfall sker i plastpåse, vilket 
betyder risk för spridning av plast på åkermark 
och det är svårt att gå över till papperspåse i 
detta insamlingssystem 

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. påsar, 
större kärl, dyrare tömning (begränsad 
komprimering) och optisk sortering 

 Systemet kan upplevas otydligt när utsorterat 
avfall är förpackat och inte synligt i behållarna 

 Kommunerna behöver tillgång till en plats för 
omlastning och mellanlagring av insamlade 
förpackningar och returpapper, vilket förutsätts 
kunna ske på Björshults avfallsanläggning 

 Manuellt arbete med påsborttagning efter 
sortering 

 Tillgången till optiska sorteringsanläggningar är 
begränsad 
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Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av 
förpackningar och returpapper från villor och de lägenheter som idag inte har 
tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. Villorna är dock hänvisade 
till ÅVS för avlämning av glasförpackningar som komplement till systemet 
med olikfärgade påsar. För villahushållen innebär insamling i olikfärgade 
påsar att avfall inte får läggas löst i kärlet utan allt avfall måste förpackas i 
särskilda påsar, vilket kan upplevas som opraktiskt. Sorteringsresultatet 
avseende förpackningar och returpapper kan väntas förbättras. 

Erfarenheter från Tromsø visar att vid optisk sortering i flera fraktioner 
behövs en relativt stor tömd kärlvolym12 för merparten av abonnenterna när 
insamlingen i huvudsak bygger på FNI (se Bilaga 1). Det kan ske genom täta 
insamlingsturer eller stora kärl, där stora kärl är att föredra. En del hushåll 
kommer att kunna behålla den kärlstorlek som de har idag p.g.a. att hushållet 
är litet eller redan idag har valt ett relativt stort kärl. Sammantaget bedöms 
dock merparten av kärlen behöva bytas till större storlekar för att FNI ska 
kunna avlasta och delvis ersätta ÅVS:er. Kostnader för kärl ökar därför. 

Kostnaderna för själva insamlingen bedöms öka till följd av att mer material 
behöver samlas in vid fastigheten istället för att det lämnas vid ÅVS. 
Insamling i ett fack i bilen gör att skåpets volym kan nyttjas fullt ut vid 
insamling. Vid optisk sortering är det dock viktigt att avfallet inte 
komprimeras för hårt då det kan göra att påsarna går sönder eller blir svåra 
att separera i den optiska sorteringen. Ökade avfallsmängder som ska hämtas 
med insamlingsfordonen gör att transportbehovet vid insamling ökar. 

Ett införande av insamling i olikfärgade påsar för restavfall, matavfall och 
metall-, pappers- och plastförpackningar samt returpapper från villor 
förutsätter att kapacitet för optisk sortering finns tillgänglig. I annat fall 
måste en sorteringsanläggning byggas. 

Erfarenheter från Eskilstuna visar att alla moment vid optisk sortering inte 
är lösta rent tekniskt (se Bilaga 1), vilket innebär att manuellt arbete med att 
avlägsna påsar och felsorterat material krävs för delar av avfallet. 

Behov av större kärl, ökat transportbehov och kostnaden för den optiska 
sorteringen gör att kostnaderna sammantaget ökar jämfört med dagens 
insamlingssystem. Kostnadsökningen kan motverkas av lägre kostnader för 
förbränning till följd av bättre utsortering av förpackningar och returpapper i 
hushållen och därmed intäkter från utsorterade men det är osäkert i vilken 
utsträckning, eftersom erfarenheterna av detta system är begränsade. 

Enligt föreliggande förslag till ändrad lagstiftning ska kommunerna få 
ansvaret för insamling av förpackningar och ersättning för kostnaderna för 
detta, vilket belyses i kapitel 5.4. 

 
12 Sammantaget stor kärlvolym och hög hämtningsfrekvens. 
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4.2 Komplementsystem 
4.2.1 Underjordsbehållare 
I Tabell 8 presenteras för- och nackdelar med underjordsbehållare för 
insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper jämfört 
med ett huvudsystem med separata kärl för respektive fraktion. För- och 
nackdelarna avser aspekterna insamlingsresultat, miljö, kundperspektiv, 
arbetsmiljö, tekniska begränsningar och ekonomi. 
Tabell 10 För- och nackdelar med insamling i underjordsbehållare. 

Fördelar Nackdelar 

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta Lägre kvalitet och mindre mängd utsorterat mat-
avfall jämfört med separata kärl enligt nationell 
statistik. Uppgifter saknas avseende förpack-
ningar och returpapper men utsorteringsgraden 
kan antas bli lägre än för separata kärl 

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket 
kan upplevas som mindre pedagogiskt och 
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat 
avfall än vid insamling i kärl 

Rationell tömning utan manuellt arbete med att 
dra kärl. Färre i- och urstigningar för chauffören 
ur fordonet 

Underjordsbehållare kan inte placeras lika tätt i 
bebyggelsen som kärl vanligtvis kan, vilket kan 
påverka servicenivån 

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i 
kontakt med avfall, särskilt i systemet med 
insatsbehållare av metall 

Krantömning innebär särskilda 
arbetsmiljörisker 

Förvaring av avfall under mark ger mindre risk 
för luktproblem  

Behållarna kräver nedgrävning, vilket medför 
kostnader och gör dem svåra att placera och 
att flytta 

Lösningar finns med lämplig inkasthöjd även 
för rullstolsburna 

Svårt/dyrt att utöka antalet fraktioner 

Estetiskt tilltalande lösning  

Flexibelt för varierande avfallsmängder  

 
Denna lösning medför flera fördelar såsom möjlighet till yteffektiv insamling 
av stora volymer avfall, rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl 
och estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den 
viktigaste är risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl. 

Dimensioneringen i en specifik fastighet beror på bl.a. hämtningsfrekvens, 
lägenheternas storlek (antal personer) och hur väl hushållen sorterar. 
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4.2.2 Sopsug 
I Tabell 8 presenteras för- och nackdelar med ett insamlingssystem där 
restavfall, plastförpackningar och returpapper samlas in i sopsug och där 
matavfall och förpackningar av papper, glas och metall samlas in i separata 
kärl. Systemet jämförs med ett huvudsystem med separata kärl. För- och 
nackdelarna avser aspekterna insamlingsresultat, miljö, kundperspektiv, 
arbetsmiljö, tekniska begränsningar och ekonomi. 
Tabell 11 För- och nackdelar med insamling i sopsugssystem 

Fördelar Nackdelar 

Effektivt utnyttjande av markyta i 
bostadsområdet 

Sämre kvalitet på utsorterade fraktioner vid 
insamling i sopsug än i övriga system, enligt 
nationella nyckeltal och erfarenheter 

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta  Risk att fraktioner förorenar varandra i 
sopsugssystemet, vilket ger sämre kvalitet på 
insamlat avfall. Erfarenheter visar att matavfall 
som inte sorterats ut m.m. kan kladda ned rören  

Besök med insamlingsfordonet i 
bostadsområdet begränsas (sker dock för 
fraktioner som samlas in i kärl)  

Returpapprets kvalitet riskerar försämras, 
erfarenheter visar att returpappret kan suga till 
sig fukt vid insamling i sopsugssystemet  

Estetiskt tilltalande lösning Sopsugssystemet hanterar inte samtliga 
fraktioner, komplement krävs  

Inkasten kan placeras på innergårdar eller i 
trapphus 

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket 
kan upplevas som mindre pedagogiskt och 
riskera ge lägre kvalitet på insamlat avfall i 
sopsugen än vid insamling i kärl  

Liten risk för lukt sommartid  Risk för nedskräpning vid inkasten vid 
driftstopp  

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i 
kontakt med avfall som samlas in genom 
sopsug 

Tekniskt komplicerat system som kräver 
särskild kompetens i drift.  

Rationell tömning utan manuellt arbete för 
fraktioner som samlas in i sopsug 

Vid driftstopp kommer personal i kontakt med 
avfallet 
 

Hämtning av avfall från sopsugen sker på plats 
där allmänhet inte har tillträde 

Svårt installera sopsug i befintlig bebyggelse 
då ledningar behöver grävas ned. Samordning 
med t.ex. el/VA i mark krävs vid rördragning 

 Svårt göra förändringar i systemet i efterhand 
p.g.a. stora anläggnings-/installationsarbeten 

 Stora investerings- och driftkostnader 

 Dyrt system, ett stort underlag krävs för att 
möjliggöra systemet 

 

Denna lösning är estetiskt tilltalande och medför fördelar såsom mindre tung 
trafik i anslutning till bostäder och rationell insamling med effektivt 
nyttjande av markyta inom bostadsområdet.  
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Det finns inga erfarenheter gällande källsortering av samtliga fraktioner i 
sopsugssystemet, vilket gör att flera fraktioner behöver samlas in i separata 
kärl.  

Erfarenheter visar att det är svårt att uppnå bra kvalitet på det sorterade 
avfallet i sopsugen och att det finns risk för att olika fraktioner förorenar 
varandra genom att de hanteras i samma rör. Systemet är tekniskt avancerat 
och kräver särskild kompetens i driften. 

Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. De stora 
investeringarna försvårar installation i befintlig bebyggelse och framtida 
förändringar av systemet.  
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5 Kostnadsberäkningar 
Översiktliga kostnadsberäkningar har genomförts avseende nuvarande 
hantering (matavfallsinsamling i separat kärl och ÅVS:er för förpackningar 
och returpapper) samt alternativ med högre servicenivå för insamling av 
förpackningar och returpapper. 

Resultaten av beräkningarna redovisas sammanlagt för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner i följande kapitel. I Bilaga 3 redovisas beräknade 
kostnader per kommun. Samtliga kostnader presenteras utan moms. 

Beräkningarna görs utifrån dagens situation där producentansvar för 
förpackningar råder, d.v.s. att producenterna ansvarar för och bekostar 
nuvarande ÅVS:er för förpackningar där kommunerna förutsätts få tillgång 
till ytor för uppställning av containrar för returpapper. För att möjliggöra 
jämförelser mellan de olika alternativens totala kostnader har även 
kostnaderna beräknats för producenternas ÅVS:er. 

Enligt föreliggande förslag till ändrad lagstiftning ska kommunerna få 
ansvaret för insamling av förpackningar och ersättning för kostnaderna för 
detta, vilket belyses i kapitel 5.4. 

5.1 Generella beräkningsförutsättningar 
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystem och 
komplementsystem ligger följande generella förutsättningar: 

• Administrationskostnaderna avseende de avfallsfraktioner som 
omfattas av denna utredning (mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper) har beräknats baserat på den totala 
administrationskostnaden exklusive slam och en fördelningsnyckel 
där mat-/restavfall, returpapper och förpackningar utgör 3 av 5 
fraktionsgrupper. 

• I beräkningar avseende kärlbaserad insamling ingår 
reinvesteringskostnad för befintliga kärl, för att underlätta 
jämförelsen mellan studerade alternativ. 

• Anslutningsgraden till matavfallsinsamling är 100 %. 

• Källsorteringsgraden för respektive fraktion antas vara oberoende av 
typ av insamlingssystem. För insamling från villor och fritidshus 
antas källsorteringsgraden ligga i nivå med erfarenhetsbaserad 
genomsnittlig källsorteringsgrad i ett fyrfackssystem, vilket innebär 
att innehållet av förpackningar och returpapper i restavfallet minskar 
med 50 % jämfört med nuvarande hantering utan FNI. Vid insamling 
med separata kärl från lägenheter antas innehållet av förpackningar 
och returpapper minska med 25 % jämfört med nuvarande hantering 
utan FNI. I praktiken kan källsorteringsgraden vara lägre för vissa 
insamlingssystem. 

• Förbrukningen av matavfallspåsar är 3 påsar/hushåll och vecka. 
Matavfallspåsarna kostar 0,24 kr/st. 
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• Insamlingskostnaden beräknas baserat på erforderligt antal 
insamlingsfordon och chaufförer. 

• Matavfall och restavfall transporteras till samma behandlings-
anläggningar som idag. Aktuell transportkostnad har uppskattats till 
200 kr/ton. 

• Biologisk behandling och förbränning handlas upp. Beräkningarna 
bygger på aktuella behandlingspriser för biologisk behandling och 
förbränning enligt avtal (350 resp. 719 kr/ton). 

• Samtliga fraktioner omlastas på Björshults avfallsanläggning till en 
uppskattad kostnad av 150 kr/ton för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper. 

• Investeringar skrivs av enligt följande principer: Fordon skrivs av på 8 
år, behållare på 10 år och anläggningar på 10-20 år beroende på typ av 
investering. Avskrivningstiderna är valda utifrån vad som bedömts vara 
vedertaget. Internränta 2 %13. 

• Insamlingskostnaderna bygger på grundläggande nyckeltal för 
fordonskostnader (däck, verkstad/reservdelar, bränsle, skatt, försäkring 
och avskrivningar) och personalkostnader från Nyköpings kommuns 
egen-regi-verksamhet, inklusive arbetsledning och reservfordon. 
Arbetsledning och reservfordon förutsätts i beräkningarna nyttjas 
gemensamt av kommunerna. 

• Kostnaderna för ÅVS:er är beräknade baserat på uppskattade 
inköpspriser för containrar, erfarenhetsbaserade bedömningar av 
kostnaderna för markarbeten, skötsel och tömning samt kommunernas 
uppskattningar av lokala markpriser vid lokalisering i attraktiva lägen. 

• Kommunernas kostnader för ÅVS:er avser returpapprets andel av 
kostnaden för containrar och tömning av dessa (schablonmässigt 2 av 10 
containrar på en tänkt typ-ÅVS) plus en årlig avgift till FTI för tillgång 
till och skötsel av platserna. 

 

 
13 Eftersom de insamlingssystem som analyseras i denna utredning avses tillämpas under överskådlig tid 
så har en internränta valts som är högre än den som tillämpas i dagsläget. 
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5.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper 

5.2.1 Beräkningsförutsättningar 
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystemen ligger 
följande förutsättningar: 

• Beräkningarna bygger på basfakta om kommunerna (antal invånare, 
antal hushåll, antal ÅVS:er och insamlade mängder). Nuvarande 
antal ÅVS:er är 39 st och 6 st för enbart glasförpackningar. I 
alternativen med fullt utbyggd FNI antas 14 st ÅVS:er behövas, där 
det i alternativet med optisk sortering dessutom antas behövas ca 
30 st ÅVS:er för enbart glasförpackningar. 

• I alternativet med nuvarande insamlingssystem och alternativet som 
bygger på optisk sortering av avfall från villor och fritidshus med 
enskild hämtning förutsätts att både bak- och sidlastare används. 
Detta hanteras beräkningsmässigt genom att den genomsnittliga 
prestationen vid insamling från villor och fritidshus med enskild 
hämtning har räknats upp motsvarande att ca 4 000 villafastigheter i 
Nyköping betjänas med sidlastare som tömmer ca 1 000 kärl/dag i 
tätort. 

• Beräkningarna avseende insamling med fyrfackskärl samt ÅVS:er 
bygger på nyckeltal, à-priser och erfarenhetsbaserade bedömningar 
avseende dessa insamlingssystem.  

• I beräkningarna avseende insamling i olikfärgade påsar förutsätts 
reducerad komprimering i fordonen, vilket innebär att prestationen 
(antal tömda kärl/dag) antas minska med 20 % vid insamling i tätort. 

• För system med fullt utbyggd FNI antas totalt tre arbetsledare 
behövas. 

• Reservfordon motsvarande minst en tvåfacksbil antas behövas i 
samtliga alternativ. I alternativet med fyrfackskärl antas härutöver 
minst en fyrfacksbil behövas. Härutöver tillkommer reservfordon 
motsvarande eventuell överkapacitet i ordinarie fordonspark. 
Kostnaderna för reservfordonen antas utgöras av kostnader för skatt, 
försäkring och avskrivningar för reservfordonen. 

• Beräkningar avseende FNI med separata kärl i lägenheter bygger på 
Avfall Sveriges rekommenderade dimensionering. Beräkningar 
avseende FNI med separata kärl i fritidshus med 
gemensamhetslösning bygger på nuvarande tömda volymer i relation 
till Avfall Sveriges rekommenderade dimensionering för lägenheter. 

• Anslutningsgraden till FNI från lägenheter vid nuvarande hantering 
har uppskattats till i genomsnitt 70 % i Nyköping och 40 % i 
Oxelösund. 

• Tömning av containrar vid ÅVS:er utförs av upphandlad entreprenör 
och kostnadsberäknas baserat på ett bedömt tömningspris. 
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5.2.2 Årskostnader 
Nedan presenteras beräknade ungefärliga årskostnader avseende insamling 
av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna 
sammanlagt. Observera att beräknade årskostnader inte är detsamma som 
taxeuttag eller avgift som en fastighetsägare betalar. 
Tabell 12 Ungefärliga årskostnader för kommunerna avseende insamling av 

matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper vid fullt utbyggd FNI 
(Alt 2 och 3) jämfört referensalternativet nuvarande hantering (Alt 1), Mkr/år. 
Kostnader inklusive producenternas ÅVS-system inom parentes. 

 Alternativ 1 (referens): 

Nuvarande hantering med 
insamling av matavfall i 
separat behållare. 

ÅVS för förpackningar och 
returpapper.3 

Alternativ 2: 

FNI med fyrfackskärl  
i villa och fritidshus  
med enskild hämtning, 
separata behållare i 
lägenhet och fritidshus 
med gemensamhetslösn. 

ÅVS som backup. 

Alternativ 3: 

FNI med optisk sortering  
i villa och fritidshus med 
enskild hämtning, 
separata behållare i 
lägenhet och fritidshus 
med gemensamhetslösn. 

ÅVS för glasförpackningar 
och som backup. 

Administration 3,0 3,0 3,0 

Kärl 1,9 6,8 2,6 

Påsar, inkl. distribution 1,5 1,5 5,0 

Insamling 14,1 19,8 13,2 

Omlastning1 2,6 (2,9) 2,9 (2,9) 2,8 (2,9) 

Transport mat- och 
restavfall till behandling 

2,9 2,8 2,8 

Transport till sortering 0,0 0,0 2,2 

Sortering 0,0 0,0 7,2 

Behandling mat- och 
restavfall 

9,9 9,3 9,3 

ÅVS:er2 1,6 (11,1) 0,6 (3,9) 0,6 (5,2) 

Summa 37,5 (47,4) 46,7 (50) 48,6 (53,3) 

Summa, kr/villa och 
år (exkl. ÅVS:er) 

1 470 2 060 2 150 

1) Omlastningskostnaderna i Alternativ 1 avser mat- och restavfall, returpapper samt 
förpackningar från lägenheter med FNI. I Alternativ 2 och 3 ingår omlastningskostnaderna för 
samtliga fraktioner. I Alternativ 2 och 3 är omlastningskostnaderna något överskattade, 
eftersom beräkningen förenklats genom att en mindre men okänd mängd förpackningar som 
samlas in via producenternas ÅVS:er inte har räknats av i dessa alternativ. I Alternativ 3 ingår 
omlastningskostnaderna för samtliga fraktioner utom glasförpackningar från villahushåll med 
insamling av övriga förpackningar i olikfärgade påsar. 
2) ÅVS:erna drivs av producenterna men kommunerna förutsätts i samtliga alternativ nyttja 
ÅVS:erna och bekosta hanteringen av returpapper som samlas in via ÅVS:er. Kommunernas 
kostnader för ÅVS:er avser returpapprets andel av kostnaden för containrar och tömning av 
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dessa (2 av 10 på varje ÅVS) plus en årlig avgift till FTI för tillgång till och skötsel av platserna. 
3) Insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter antas delvis ske via FNI med 
samma anslutningsgrad som idag, vilket ingår i beräkningarna. Denna FNI antas utföras av 
kommunerna. 

 

Av Tabell 12 framgår att kommunernas årliga merkostnad för att inte bara 
samla in mat- och restavfall som idag samt returpapper (kommunalt ansvar från 
2022) utan även istället samla in både förpackningar och returpapper 
fastighetsnära beräknas bli ca 9 Mkr för ett alternativ med insamling i 
fyrfackskärl och ca 11 Mkr för ett alternativ med optisk sortering. 

Om kostnaderna för befintligt ÅVS-system för förpackningar inkluderas i 
samtliga alternativ utjämnas alternativen ekonomiskt och den årliga 
merkostnaden jämfört med nuvarande hantering blir ca 2 Mkr vid ett alternativ 
med insamling i fyrfackskärl och ca 3 Mkr vid ett alternativ med optisk 
sortering. 

I Bilaga 3 presenteras beräknade årskostnader för respektive kommun. 
Merkostnaden för en normal villa beräknas bli i genomsnitt ca 600 kr/år vid 
insamling i fyrfackskärl och ca 700 kr/år vid insamling med optisk sortering. 
Den ekonomiska konsekvensen för fastighetsägarna beror på vilken ersättning 
kommunerna kan få för insamlat returpapper, vilken ersättning som utgår från 
producenterna för insamling av förpackningsfraktioner (se kapitel 5.4), 
abonnemangsalternativ och styreffekter i avfallstaxan samt moms. Den avgift 
som fastighetsägarna ska betala ska härutöver även täcka kostnader för bl.a. 
återvinningscentraler. 
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5.2.3 Investeringar och införandekostnader 
Nedan presenteras beräknade nyinvesteringar avseende kärl och fordon vid 
införande av bytt insamlingssystem, reinvesteringar vid förnyelse av 
befintliga kärl, fordon och återvinningsstationer samt införandekostnader. 

Beräknade nyinvesteringar och reinvesteringar ligger till grund för 
årskostnaderna i kapitel 5.2.2. 

Nyinvesteringar i kärl och fordon 
Vid införande av insamlingsystem med fullt utbyggd FNI kommer 
nyinvesteringar i kärl och fordon, d.v.s. nya kärl för villor och fritidshus, fler 
kärl för lägenheter och ny typ av insamlingsfordon (i alternativet med 
fyrfackskärl), att behöva göras.  

I Tabell 13 presenteras beräknade nyinvesteringar vid införande av nytt 
insamlingssystem. Härutöver tillkommer investeringar i omlastningsstation 
samt kostnader för projektledning, kärlhantering m.m. i samband med 
införandet, vilket också kan ses som en investering. I alternativet med optisk 
sortering förutsätts sorteringen kunna handlas upp, varför ingen investering 
i någon optisk sorteringsanläggning antas krävas av kommunerna. 
Tabell 13 Ungefärliga nyinvesteringar i kärl och fordon vid införande av nytt 

insamlingssystem för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper, Mkr. 

 Alternativ 1 (referens): 

Nuvarande hantering med 
insamling av matavfall i 
separat behållare. 

ÅVS för förpackningar och 
returpapper. 

Alternativ 2: 

FNI med fyrfackskärl  
i villa och fritidshus  
med enskild hämtning, 
separata behållare i 
lägenhet och fritidshus 
med gemensamhetslösn. 

ÅVS som backup. 

Alternativ 3: 

FNI med optisk sortering  
i villa och fritidshus med 
enskild hämtning, 
separata behållare i 
lägenhet och fritidshus 
med gemensamhetslösn. 

ÅVS för glasförpackningar 
och som backup. 

Kärl villa/fritid, nya - 52 14 

Kärl lägenhet, nya - 2 2 

Fordon, nya1 - 30 - 

Summa 0 842 163 

1) Med nuvarande organisation utförs insamlingen i Oxelösund av entreprenör, som även 
investerar i fordon. 
2) Nyköping: ca 69,5 Mkr. Oxelösund: ca 14,5 Mkr 
3) Nyköping: ca 13 Mkr. Oxelösund: ca 3 Mkr 

 

Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för villor och fritidshus med 
enskild hämtning och ökad utbyggnad av FNI med separata kärl för 
lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning innebär ett behov av 
nyinvesteringar i kärl vid införande på ca 54 Mkr (Nyköping: ca 44,5 Mkr. 
Oxelösund: ca 9,5 Mkr), vilket avser större kärl för villor och fritidshus med 
enskild hämtning och tillkommande kärl för förpackningar och returpapper 
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FNI för lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösningar. Behovet av 
nyinvesteringar i fordon har beräknats till ca 30 Mkr (Nyköping: ca 25 Mkr. 
Oxelösund: ca 5 Mkr14), vilket avser i fyrfacksbilar. I denna summa ingår 
reservfordon.  

Ett nytt insamlingssystem med optisk sortering för villor och fritidshus med 
enskild hämtning och ökad utbyggnad av FNI med separata kärl för 
lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning innebär ett behov av 
nyinvesteringar i kärl på ca 16 Mkr (Nyköping: ca 13 Mkr. Oxelösund: ca 3 
Mkr), vilket avser större kärl för villor och fritidshus med enskild hämtning 
och tillkommande kärl för förpackningar och returpapper FNI för lägenheter 
och fritidshus med gemensamhetslösningar. Nyinvesteringar i fordon vid 
införande, utöver redan planerade investeringar, bedöms inte behöva göras. 
Skälet till den låga nyinvesteringen i alternativet med optisk sortering 
jämfört med alternativet med fyrfackskärl är främst att kommunerna inte 
antas bygga någon optisk sorteringsanläggning utan istället handla upp den 
optiska sorteringen. 

Vid nuvarande hantering sker inga nyinvesteringar vid införande av något 
nytt insamlingssystem.  

Reinvesteringar vid förnyelse av befintliga kärl, fordon och återvinningsstationer 
Samtliga analyserade alternativ för insamling av matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper i kommunerna innebär även reinvesteringar 
vid förnyelse av befintliga kärl och fordon. Sådana reinvesteringar görs när 
behov uppstår av utbyte av kärl och fordon. För att illustrera behovet av 
reinvesteringar presenteras i Tabell 14 summan av de investeringar som 
skulle krävas vid förnyelse av hela kärlparken och fordonsflottan och 
samtliga återvinningsstationer. 
Tabell 14 Ungefärliga reinvesteringar i kärl och fordon vid förnyelse av hela 

kärlparken och fordonsflottan i insamlingssystemet för matavfall, 
restavfall, förpackningar och returpapper, Mkr. Investeringar inklusive 
producenternas ÅVS-system inom parentes. 

 Alternativ 1 (referens): 

Nuvarande hantering med 
insamling av matavfall i 
separat behållare. 

ÅVS för förpackningar och 
returpapper. 

Alternativ 2: 

FNI med fyrfackskärl  
i villa och fritidshus  
med enskild hämtning, 
separata behållare i 
lägenhet och fritidshus 
med gemensamhetslösn. 

ÅVS som backup. 

Alternativ 3: 

FNI med optisk sortering  
i villa och fritidshus med 
enskild hämtning, 
separata behållare i 
lägenhet och fritidshus 
med gemensamhetslösn. 

ÅVS för glasförpackningar 
och som backup. 

Kärl, befintliga 17 7 7 

Fordon, befintliga1 29 23 29 

Återvinningsstationer1 0 (36) 0 (13) 0 (16) 

Summa 46 (82)2 30 (43)3 36 (52)4 

 
14 Med nuvarande organisation utförs insamlingen i Oxelösund av entreprenör, som även investerar i fordon. 
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1) Med nuvarande organisation utförs insamlingen i Oxelösund av entreprenör, som även 
investerar i fordon. 
2) Nyköping: ca 38 Mkr. Oxelösund: ca 8 Mkr 
3) Nyköping: ca 24 Mkr. Oxelösund: ca 6 Mkr 
4) Nyköping: ca 29 Mkr. Oxelösund: ca 7 Mkr 
 

Vid nuvarande hantering har kommande reinvesteringar för förnyelse av hela 
kärlparken och fordonsflottan i befintlig insamling beräknats till 46 Mkr. För 
alternativet med fyrfackskärl har behovet av reinvesteringar för förnyelse i 
befintlig insamling beräknats till ca 30 Mkr och för alternativet med optisk 
sortering till ca 36 Mkr. 

Analyserade alternativ innebär även reinvesteringar vid förnyelse av befintliga 
återvinningsstationer. Sådana reinvesteringar görs när behov uppstår av åtgärder på 
återvinningsstationer såsom utbyte av containrar eller markarbeten. I alternativen 
med FNI behövs återvinningsstationer som backup samt för glasförpackningar vid 
insamling för optisk sortering. Behovet av reinvesteringar vid förnyelse av samtliga 
återvinningsstationer i dessa alternativ har beräknats till ca 13 respektive ca 16 Mkr, 
vilket kan jämföras med reinvesteringsbehovet vid flrnyelse av samtliga 
återvinningsstationer vid nuvarande hantering på ca 36 Mkr. I dagsläget drivs 
återvinningsstationerna av producenterna, som därmed gör nödvändiga 
reinvesteringar. Vid ett kommunalt insamlingansvar för både förpackningar och 
returpapper kommer kommunerna sannolikt att behöva göra dessa investeringar. 

Införandekostnader 
Utöver ovan redovisade ny- och reinvesteringar tillkommer införandekostnader 
avseende projektledning, planering, information och övrig administration samt 
kärlhantering (montering, utkörning etc) vid införande av nytt insamlingssystem. 
Denna engångskostnad för själva införandet har uppskattats till i 
storleksordningen 800 kr/villa eller fritidshus för ett insamlingssystem med 
fyrfackskärl respektive 350 kr/villa eller fritidshus för ett insamlingssystem med 
optisk sortering15, vilket innebär en investering vid införande av nytt 
insamlingssystem på 12 respektive 5 Mkr. Motsvarande erfarenhetsbaserade 
nyckeltal för införandekostnader för lägenheter saknas (kostnaderna kan vara 
antingen högre eller lägre än för villor och fritidshus). En stor del av kostnaden 
utgörs av kostnaden för kärlhantering, vilken i hög grad beror på hur detta 
genomförs i praktiken. 

 
15 Baserat på nyckeltal enligt Avfall Sveriges kostnadsfördelningsmodell för bostadsnära insamling samt 
uppgifter från entreprenör för montering, byte av kärl etc. 
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5.3 Komplementsystem för insamling av mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper 

Nedan redovisas beräknade kostnader vid insamling med underjordsbehållare 
som komplementsystem samt insamling i separata kärl i miljöhus som 
jämförelse. I de kostnadsberäkningar avseende huvudsystem som redovisas i 
kapitel 5.2 ingår inga kostnader för avfallsutrymmen eller andra installationer på 
fastigheten, varför de kostnader som redovisas i kapitel 5.2 och kapitel 5.3 inte är 
jämförbara. 

För att illustrera kostnaderna för komplementsystem för lägenheter görs 
beräkningar på exempelområden. Lösningarna kan utformas fastighetsnära eller 
kvartersnära. Hur den fastighetsnära eller kvartersnära insamlingen utformas 
beror framförallt på områdets karaktär och antalet anslutna hushåll. I praktiken 
kan fysiska förutsättningar i ett område innebära praktiska begränsningar för 
vissa avfallslösningar. I beräkningar förutsätts att insamlingslösningen placerats 
på fastighetsägarens mark, vilket gör att kostnader för mark inte ingår. 

5.3.1 Beräkningsförutsättningar, årskostnader och investeringar 
Till grund för beräkningarna av kostnaderna ligger följande förutsättningar: 

• Antalet hushåll per exempelområde har valts för att ge en gynnsam 
ekonomi för respektive system. Detta innebär att antalet hushåll är olika 
för underjordsbehållare och miljöhus men går att jämföra genom 
kostnad per hushåll. 

• Exemplen inkluderar matavfall, restavfall, samtliga 
förpackningsfraktioner och returpapper. 

• Behållarvolymer är beräknade utifrån Avfall Sveriges Handbok för 
avfallsutrymmen. Insamlingskostnaden är troligen något överskattad 
eftersom den bygger på dimensionering enligt Avfall Sveriges 
handbok och inte beräknad mängd av respektive fraktion. 

• Mängden av respektive fraktion baseras på ett medelvärde av 
mängder från insamling i kärl i traditionell lägenhetsbebyggelse i 
några exempelområden i Skåne (Avfall Sverige Rapport 2017:19). 

• Insamlade mängder av respektive fraktion antas vara lika stora oavsett 
insamlingssystem. Erfarenheter tyder dock på att val av insamlingssystem 
påverkar insamlingsresultatet för olika fraktioner men kompletta data för att 
underbygga detta saknas. 

• Fastighetsägaren står för investeringar i utrymmen och installationer 
på fastigheten och kommunen står för insamling och behandling. 

 

Miljöhus med separata kärl 
Som referens till komplementsystemet underjordsbehållare har beräkningar 
gjorts på ett system där samtliga fraktioner samlas in i separata kärl i 
miljöhus på gården. 
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• Beräkningarna är gjorda utifrån en lämplig storlek på avfallsutrymme 
på 40 m2, vilket är dimensionerande för antalet anslutna hushåll.  

• Antalet kärl för respektive fraktion har bestämts utifrån bedömda 
tömningsintervall för respektive fraktion och lämpliga kärlstorlekar. 

• Avskrivningstiden har satts till 25 år för ett miljöhus.  

Den årliga kostnaden för ett exempelområde på 45 lägenheter är 
ca 57 000 kr, vilket utslaget per hushåll blir ca 1 300 kr. 
Investeringskostnaden för ett miljöhus har uppskattats till 400 000 kr. 

 

Underjordsbehållare 
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i underjordsbehållare 
med insats i metall och som är samlade på en plats. 

• Beräkningarna är gjorda utifrån en underjordsbehållarstation där 
restavfallets volym och en hämtningsfrekvens på en gång i veckan är 
dimensionerande för antalet anslutna hushåll. 

• Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har 
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera 
fraktioner hämtas på ”avrop” (d.v.s. när behållaren nått god 
fyllnadsgrad). Vid ett väl utbyggt system med underjordsbehållare i 
en bebyggelse ges förutsättningar för tömning med godtagbar 
logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och matavfall är satt till 
en gång i veckan av hygieniska skäl. 

• Behållarens volym nyttjas inte fullt ut eftersom inkastet är placerat 
ovanför centrum av behållaren, vilket gör att avfallet hamnar i mitten 
och behållaren fylls koniskt där outnyttjat utrymme finns i 
ytterkanterna av volymen för vissa avfallsslag. Samtidigt 
komprimeras flera fraktioner av sin egen vikt. I beräkningarna 
förutsätts att dessa effekter tar ut varandra.  

• Storleken på underjordsbehållarens insatsdel varierar mellan 3 och 
5 m3 beroende på fraktion. Matavfallsfraktionen bör inte samlas in i 
behållare större än 3 m3. Glasförpackningarna bör av viktskäl inte 
samlas in i behållare större än 4 m3. 

• Tömningspriset är satt till 250 kr/tömning oavsett storlek på 
behållare. En större behållarvolym kan innebära att fordonet behöver 
tömmas innan det är fullt, vilket gör att större volymer inte per 
automatik blir mer kostnadseffektivt att tömma.  

• Service och reparation har satts till 2 400 kr/behållare och år, enligt 
avtalsexempel från leverantör. 

• Avskrivningstiden för underjordsbehållarna har satts till 15 år, vilket 
förutsätter god skötsel och bra serviceavtal. 



Insamling av avfall i Nyköpings  
och Oxelösunds kommuner 

17 december 2021 

 
 
 

47 (75) 

Den årliga kostnaden för ett exempelområde på 80 lägenheter är 
ca 124 000 kr, vilket utslaget per hushåll blir knappt 1 700 kr/år. 
Investeringskostnaden (inklusive installation och markarbete) för åtta 
stycken underjordsbehållare med insatsdel av metall som placeras på samma 
plats är ca 700 000 kr. 

5.3.2 Årlig kostnad per hushåll 
Utifrån räkneexemplen och de beräkningsförutsättningar som presenterats 
ovan har en kostnadssammanställning gjorts per hushåll och vecka, se Tabell 15. 
Systemet med separata kärl i miljöhus är ett referenssystem som alternativet 
med underjordsbehållare jämförs med. 
Tabell 15  Årlig kostnad per hushåll för komplementsystem med underjordsbehållare jämfört 

med referenssystemet med insamling i separata kärl i miljöhus. 
 

Separata kärl  
i miljöhus 
(referens), 
kr/hushåll och år 

Underjords-
behållare,  
kr/hushåll och år 

Anläggnings- och driftskostnad 605 921 

Kärl 46 0 

Påsar för matavfall (inkl. 
distribution) 

47 47 

Insamling 358 534 

Omlastning 48 48 

Behandling matavfall, inklusive 
transport till behandling 

35 35 

Behandling restavfall, inklusive 
transport till behandling 

148 148 

Summa 1 287 1 733 

 varav kommunens kostnad 682 812 

 varav fastighetsägarens kostnad 605 921 

Kommentarer: 

• Anläggnings- och driftkostnad 
Avser fastighetsägarens kapitalkostnader för anläggningen samt kostnader för service 
och underhåll. 

• Kärl 
Kostnaden avser kommunens kapitalkostnad för investering i kärl. 

• Påshållare och påsar 
Avskrivningstid för påshållaren har satts till 7 år. Förbrukning av matavfallspåsar har 
satts till 3 påsar per hushåll och vecka. 

• Insamling  
Avser tömning av behållare. 

• Omlastning 
Omlastning av samtliga fraktioner förutsätts ske på Björshults avfallsanläggning. 
Omlastningskostnaden har satts till 150 kr/ton för förpackningar och returpapper. 
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• Behandling av matavfall  
Behandlingspriset för matavfall har satts till 350 kr/ton och transporten till 
behandling till 200 kr/ton. 

• Behandling av restavfall 
Behandlingspriset för restavfall har satts till 719 kr/ton och transporten till 
behandling till 200 kr/ton. 

 

Beräkningarna visar att såväl investeringskostnaden som den årliga 
kostnaden för ett system med miljöhus och separata kärl är lägre än för ett 
system med underjordsbehållare. 

Sammantaget ligger kommunens insamlingskostnader på en något lägre nivå 
vid insamling i separata kärl än i underjordsbehållare, medan 
fastighetsägarens kostnader för drift och investeringar är högre för ett system 
med underjordsbehållare. 

5.4 Ersättning för insamlade förpackningar och returpapper 
Kommunerna kan förväntas få ersättning för insamlingen av  förpackningar 
(från någon av producentorganisationerna FTI AB eller TMR AB) och för den 
insamlade mängden returpapper (från pappersbruk eller mäklare). I vilken 
utsträckning ersättningen kommer att täcka kostnaderna för hanteringen 
beror på marknadspriserna för returpapper samt vilken modell som kommer 
att tillämpas för att ersätta kommuner för insamling av förpackningar. I 
Miljödepartementets PM En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller 
för kommuner och producenter föreslås kommuner som samlar in 
förpackningar få ersättning för kostnaderna för insamling, transport, 
omlastning och information tidigast 2024. Avfall Sverige har tagit fram en 
modell för fördelning av kostnaderna mellan kommuner och producenter 
baserat på olika fördelningsnycklar. 

5.4.1 Returpapper 
De insamlade mängderna returpapper i Nyköping och Oxelösund beräknas 
med nuvarande hantering uppgå till ca 1 200 ton/år, vilket vid fullt utbyggt 
FNI beräknas öka till närmare 1 400 ton/år. Med nuvarande marknadspriser 
för returpapper hos mottagare (ca 1 800 kr/ton) beräknas ersättningen 
uppgå till ca 2,2 Mkr/år, vilket kan förväntas öka till ca 2,4 Mkr/år vid fullt 
utbyggd FNI. Marknadspriset varierar över tid och är i dagsläget högt. 
Samtidigt sjunker returpappersmängderna, varför ersättningen på sikt kan 
förväntas sjunka. 

5.4.2 Förpackningar 
De insamlade mängderna förpackningar i Nyköping och Oxelösund beräknas 
vid fullt utbyggt FNI öka från dagens ca 3 400 ton/år till drygt 4 000 ton/år. 
Om Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska få kostnadstäckning för 
insamlingen av förpackningar beräknas ersättningen behöva uppgå till 
ca 13 Mkr/år i alternativet med fyrfackskärl och ca 11,5 Mkr/år vid alternativet 
med optisk sortering, baserat på fördelningsnycklar enligt Avfall Sveriges 
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modell för fördelning av kostnader mellan kommuner och producenter. 
Ca 70 % av ersättningen behövs för att täcka kostnader för insamling från 
villor och fritidshus med enskild hämtning. 

Ersättning för kostnader för förpackningarnas andel av kostnaderna för 
införande av FNI tillkommer med uppskattningsvis 1 Mkr/år16. Uppskattad 
kostnad inkluderar kostnader för projektledning och administration avseende 
de fastigheter som inte redan är anslutna till FNI samt kostnader för 
kärlhantering motsvarande montering och distribution av nya kärl och 
återtagning av befintliga kärl. 

Enligt föreliggande förslag till principer för producenternas ersättning till 
kommunerna för insamling av förpackningar kommer ersättningen att bli 
oberoende av typ av insamlingssystem. 

Principerna för genomförda beräkningar av kommunernas kostnader för 
insamling av förpackningar presenteras i Bilaga 4. 

5.4.3 Kostnadstäckning 
Med nuvarande marknadspriser för returpapper och ersättning för 
insamlingen av förpackningar baserat på fördelningsnycklar som Avfall 
Sverige har tagit fram bedöms det finnas goda förutsättningar för att 
ersättningen ska täcka kostnaderna till följd av FNI av förpackningar och 
returpapper i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. 

I vilken utsträckning ersättningen i praktiken kan komma att täcka 
kostnaderna och om delfinansiering kommer att krävas via avfallstaxan beror 
på hur den nya lagstiftningen om insamling av förpackningar kommer att 
utformas. Enligt föreliggande förslag till lagstiftning ska ersättningen baseras 
på flera olika faktorer, däribland antal anslutna hushåll från olika 
bebyggelsekategorier och insamlad mängd av respektive fraktion. 

 

 
16 Införandekostnaden har beräknats som en kapitalkostnad för en investering med 10 års avskrivningstid 
och internränta på 2 %. 
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6 Samlad bedömning och förslag 
Vid utformning av ett insamlingssystem för avfall från hushåll är 
avfallsplanens mål om bl.a. ökad sortering och återvinning, förbättrad service 
och strävan uppåt i avfallstrappan grundläggande tillsammans med 
nationella etappmål om ökad återvinning och FN:s hållbarhetsmål enligt 
Agenda 2030. Flera förutsättningar och aspekter måste vägas in och de 
viktigaste av dessa är lokala förhållanden, den förväntade nyttan med 
insamlingssystemet (insamlingsresultat, miljö och service) samt systemets 
ekonomi. Övriga aspekter som analyserats i denna utredning är arbetsmiljö 
och tekniska begränsningar (inklusive flexibilitet och driftsäkerhet). 

6.1 Förutsättningar för FNI i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner 

Förutsättningarna för FNI med de studerade insamlingsalternativen i 
kommunerna bedöms vara goda. Baserat på de förutsättningar som beskrivs 
i utredningen bedöms det vara möjligt att införa en högre service vid 
insamling av förpackningar och returpapper för villor, fritidshus och 
lägenheter genom FNI istället för nuvarande insamlingssystem där 
merparten av hushållen är hänvisade till återvinningsstationer. I 
kommunerna finns ett fullt utbyggt insamlingssystem med separat kärl för 
matavfall för villor, fritidshus och lägenheter. I Nyköping är dessutom mer 
än hälften av lägenheterna anslutna till FNI av förpackningar och 
returpapper i separata kärl och det är vanligt även i Oxelösund. 

Kommunerna utgör tillsammans ett relativt begränsat geografiskt område 
och avstånden mellan centralorterna är korta. Nyköpings kommun har en 
stor landsbygd men antalet hushåll på landsbygd är stort, vilket ger en 
relativt kort körsträcka per hushåll på landsbygd. Oxelösunds kommun 
saknar landsbygd. Sammantaget betyder detta att förutsättningarna för en 
kostnadseffektiv insamling borde vara goda. 

Vid nuvarande insamling av avfall används i hög utsträckning stora treaxlade 
insamlingsfordon, vilket indikerar att framkomligheten för insamlingsfordon 
är god. 

En begränsande faktor i viss typ av bebyggelse kan vara brist på utrymmen 
för fler kärl. Exempel på utrymmesbrist finns i delar av Nyköpings tätort. Det 
finns därför ett behov av alternativ till kärlbaserad FNI genom 
komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära insamling. 

För att skapa en effektiv logistik krävs omlastning av samtliga fraktioner 
centralt i regionen. Detta förutsätts kunna ske i kommunal regi på Björshults 
avfallsanläggning. 

Förutsättningarna i kommunerna bedöms inte på något avgörande sätt 
avvika från andra kommuner som har infört FNI. 
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6.2 Nytta och ekonomi 
FNI av förpackningar och returpapper från villor, fritidshus och lägenheter ger 
en högre servicenivå och därmed ett förväntat bättre insamlingsresultat än 
nuvarande hantering där merparten av hushållen förutsätts transportera 
förpackningar och returpapper till återvinningsstationer. FNI ligger därmed i 
linje med avfallsplanens mål om bl.a. ökad sortering och återvinning, förbättrad 
service och strävan uppåt i avfallstrappan och bidrar även till att nationella 
etappmål om ökad återvinning ska kunna nås. Bäst insamlingsresultat bedöms 
kunna uppnås med hjälp av fyrfackssystemet, där det finns erfarenheter från 
många kommuner om hög källsorteringsgrad och rena fraktioner. Vid insamling 
i olikfärgade påsar för optisk sortering bedöms det vara svårare att uppnå ett 
lika bra insamlingsresultat beroende på bl.a. förekomst av felsorterat avfall i 
påsarna, risk för att den optiska sorteringen försvåras av påsar som gått sönder 
eller blivit smutsiga i samband med omlastning eller komprimering i 
insamlingsfordonet och till följd av förekomst av oemballerat avfall. Miljönyttan 
med insamlingssystem som bygger på optisk sortering begränsas ytterligare av 
förbrukningen av plastpåsar. Systemet försvårar också övergång till 
papperspåsar för matavfall om det skulle visa sig behövas för att minska risken 
för spridning av plastfragment vid användning av biogödsel på åkermark. 

FNI medför visserligen ökade transporter av avfall med sopbil men samtidigt 
minskar hushållens transporter av förpackningar och returpapper med 
personbil till återvinningsstationer. Minst transportarbete krävs normalt vid 
insamling av få fraktioner men då försvåras eller omöjliggörs en god 
resurshushållning av delar av avfallet. Samtidigt visar studier (t.ex. Avfall 
Sverige rapport 2017:09) av sortering och avfallshantering att avfall som samlas 
in för återvinning i normalfallet kan bära ett ganska stort transportarbete utan 
att miljönyttan av sorteringen går förlorad. 

Genomförd ekonomisk analys visar att en högre service vid insamling av 
förpackningar och returpapper med de alternativ som studerats i utredningen 
sammantaget betyder högre kostnader för kommunerna. Kostnadsökningen 
för kommunerna till följd av införande av ett fullt utbyggt FNI-system 
beräknas bli ca 10 Mkr/år jämfört med nuvarande hantering där mer än 
hälften av lägenheterna är anslutna till FNI och övriga hushåll själva 
transporterar förpackningar och returpapper till återvinningsstationer. 
Årskostnaderna för insamlingen av förpackningar och returpapper avses 
täckas med ersättning från producenterna av förpackningar respektive 
mottagare av returpapper, se nedan. 

För en villa med insamling i fyrfackskärl motsvarar beräknad kostnadsökning 
600 kr/år jämfört med nuvarande hantering. Om insamlingen från villor 
istället sker i olikfärgade påsar för optisk sortering har kostnadsökningen 
beräknats till 700 kr/villa och år. 

Den ekonomiska analysen visar även på ett investeringsbehov i vid införande 
av nytt insamlingssystem med fyrfackskärl motsvarande närmare 70 Mkr för 
Nyköping och 15 Mkr för Oxelösund. För alternativet med optisk sortering har 
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investeringsbehovet i vid införande beräknats till ca 13 Mkr för Nyköping och 
ca 3 Mkr för Oxelösund. I beräknade investeringar ingår fordon för båda 
kommunerna. 

Beräkningar av kostnaderna för komplementsystem för några 
exempelområden med lägenheter som alternativ till huvudsystemet med 
separata kärl för respektive fraktion visar att kostnaderna för kommunerna för 
exempelvis kärl, insamling och behandling ligger på ungefär samma nivå för 
komplementsystemet som för huvudsystemet. Kostnaden för utrymmen och 
installationer på fastigheten beror i hög grad av vilket komplementsystem som 
väljs, där insamling i underjordsbehållare ger ungefär samma kostnad som 
insamling i kärl medan ett sopsugssystem erfarenhetsmässigt ger väsentligt 
högre kostnad. Komplementsystem kan medföra betydande investeringar på 
fastigheten, vilket bekostas av fastighetsägaren. 

Med nuvarande marknadspriser för returpapper och ersättning för 
insamlingen av förpackningar baserat på fördelningsnycklar som Avfall 
Sverige har tagit fram bedöms Nyköpings och Oxelösunds kommuner kunna 
samla in förpackningar och returpapper utan delfinansiering via avfallstaxan. 
Vilken ersättningen kommer att bli avgörs dock av kommande 
marknadspriser för returpapper samt på nivåer och principer enligt 
Naturvårdsverkets modell för ersättning från producenterna till kommuner 
som samlar in förpackningar. I Miljödepartementets PM En förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter föreslås 
ersättning enligt denna modell betalas ut tidigast 2024. 

6.3 Övriga aspekter 
Beträffande arbetsmiljö kan konstateras att all avfallshantering innebär 
risker från arbetsmiljösynpunkt, exempelvis avseende manuell hantering av 
kärl och exponering för lukt och sporer. I detta avseende bedöms det finnas 
möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö vid FNI med både fyrfackskärl 
utrustade med s.k. fronthjul för att underlätta förflyttning, med olikfärgade 
påsar och med separata kärl för lägenheter, även om fler och större kärl ska 
hanteras. Vid insamling i olikfärgade påsar är manuell påsborttagning efter 
optisk sortering en särskild utmaning från arbetsmiljösynpunkt. 
Komplementsystem såsom underjordsbehållare och sopsug innebär mindre 
manuell hantering vid insamling. 

De studerade systemen har olika typer av tekniska begränsningar, såsom 
möjlighet till utökat antal fraktioner, möjlighet att nyttja andra typer av 
behållare och fordon samt driftsäkerhet hos de tekniska lösningar som 
används. Nuvarande hantering betyder minst tekniska begränsningar, 
framförallt därför att kärl och fordon är av beprövad standardtyp och systemet 
erbjuder stor flexibilitet avseende vilka fordon som nyttjas. Vid insamling i 
fyrfackskärl är möjligheten att använda andra typer av fordon begränsad. 
Systemet erbjuder dock möjlighet att använda andra typer av kärl men 
fackindelningen i kärlen är begränsande för vilka fraktioner som kan samlas in 
i andra typer av kärl. Om mängderna förpackningar och returpapper förändras 



Insamling av avfall i Nyköpings  
och Oxelösunds kommuner 

17 december 2021 

 
 
 

53 (75) 

över tid kan hämtningsfrekvens eller fackindelning behöva anpassas eller 
kompletterande behållare behövas. Vid insamling i olikfärgade påsar för optisk 
sortering finns tekniska begränsningar såsom att allt avfall måste förpackas i 
plastpåsar, att glasförpackningar kan behöva hanteras separat, att 
komprimeringen i insamlingsfordonen måste begränsas och att 
påsborttagning till stor del måste ske manuellt. Insamling med 
komplementsystem såsom underjordsbehållare eller sopsug innebär 
begränsningar genom att exempelvis förändringar av systemen kan kräva mer 
eller mindre omfattande bygg- och anläggningsarbeten. 

6.4 Förslag till systemlösning 
6.4.1 Huvudsystem 
I syfte att möjliggöra för kommunerna att leva upp till avfallsplanens mål om 
bl.a. ökad sortering och återvinning, förbättrad service och strävan uppåt i 
avfallstrappan och att bidra till nationella etappmål om ökad återvinning 
samt målen enligt Agenda 2030 om hållbar resursanvändning och 
ansvarsfull avfallshantering föreslås följande huvudsystem för mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper från villor och lägenheter införas: 

• Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för villor och fritidshus 
med enskild hämtning. 

• Fastighetsnära insamling med separata kärl för lägenheter och 
fritidshus med gemensamhetslösning. 

 

Skälet till detta förslag är främst de dokumenterat goda erfarenheterna från 
andra kommuner avseende de utsorterade insamlade fraktionernas mängd 
och kvalitet vid insamling med dessa system samt den höga servicenivån som 
systemen ger. Kommunerna föreslås även att övergå till insamling av 
matavfall i papperspåsar, i syfte att minska risken för spridning och 
användning av plast i samhället. 

Insamling i olikfärgade påsar rekommenderas inte, främst därför att 
erfarenheter visar att det är svårt att uppnå samma goda insamlingsresultat 
som vid insamling i fyrfackskärl eller separat kärl. Förbrukningen av 
plastpåsar vid insamling för optisk sortering är ytterligare ett skäl till att 
andra lösningar förordas. 

Omlastning av samtliga insamlade fraktioner förutsätts kunna ske på 
Björshults avfallsanläggning. 

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och returpapper bedöms 
på sikt minska behovet av återvinningsstationer, till att fungera som 
backup samt för att betjäna fastigheter som inte kan anslutas till FNI. Detta 
kan frigöra ytor för andra ändamål och även minska problem med 
nedskräpning och klagomål på överfulla behållare. Härutöver kan 
insamlingsplatser för andra förpackningar såsom s.k. sällanförpackningar 
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komma att behövas enligt förslag i Miljödepartementets PM En förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. 

6.4.2 Komplementsystem 
För framförallt lägenhetsfastigheter som inte kan anslutas till insamling 
genom huvudsystemet eller där mer ytsnåla eller estetiskt tilltalande 
lösningar önskas föreslås FNI med underjordsbehållare erbjudas. 

Sopsugssystem rekommenderas inte, främst med hänsyn till erfarenheter av 
bristande insamlingsresultat men även därför att systemet är väsentligt 
dyrare än de rekommenderade lösningarna. Erfarenheterna av insamling av 
flera fraktioner är också begränsade. 

Underjordsbehållare kan även tillämpas för villor och fritidshus genom 
kvartersnära insamling där så önskas i syfte att skapa en mer rationell 
insamling och minska kostnaderna för hanteringen. Etablering av 
komplementsystem underlättas om det sker i samband med nybyggnation. 

Hushåll i fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det 
inte är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem hänvisas 
till att lämna förpackningar och returpapper på återvinningsstationer. 

6.5 Rekommendationer vid införande 
I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar utfallet av 
Miljödepartementets utredning om insamling av förpackningar, enligt vilken 
kommunerna föreslås överta ansvaret för insamlingen, och kommande 
ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar.  
Kommunerna föreslås också fatta inriktningsbeslut med ställningstagande 
om utformningen av framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper inför beslut om ändrad 
producentansvarslagstiftning och eventuellt beslut i Nyköping och 
Oxelösund om införande av ett nytt insamlingssystem. 
Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i båda 
kommunerna kan detta ske tidigast 2024 efter att Oxelö Energis avtal med 
insamlingsentreprenör har gått ut, alternativt stegvis med början i Nyköping 
2023. Enligt föreslagna ändringar av förordningen om producentansvar för 
förpackningar ska den fastighetsnära insamlingen vara fullt utbyggt 2026. 

Kommunerna föreslås överväga att samorganisera insamlingen på något sätt, 
exempelvis genom att anställa gemensamma resurser eller att bilda en 
gemensam insamlingsverksamhet, i syfte att skapa förutsättningar för att 
införa och driva det nya insamlingssystemet på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Inför införande av nytt insamlingssystem föreslås ett fördjupat utredningsarbete 
genomföras innefattande bl.a. följande viktiga frågeställningar: 

• Alternativ till FNI med huvudsystemet i vissa specifika fastigheter av 
exempelvis utrymmes- eller framkomlighetsskäl. 

• Lösning för omlastning av insamlade fraktioner, inklusive möjligheter 
med och behov av omlastning på Björshults avfallsanläggning. Flera 
aspekter behöver beaktas, exempelvis trafiksituationen vid anläggningen. 

• Avsättningsmöjligheter för insamlade förpackningar och returpapper, 
inklusive möjligheten att öka värdet på materialen genom exempelvis 
sortering och balning. 

• Organisation för det nya insamlingssystemet, inkl. resurser för införande. 

• Detaljerade ekonomiska beräkningar som underlag för budget och 
planering för införande av systemet. 

• Taxekonstruktion, inklusive abonnemangsalternativ, nivåer och styreffekter. 

 

Efter att utredningsarbetet enligt ovan har genomförts behöver en plan för 
införande av systemet tas fram innefattande exempelvis följande viktiga moment: 

• Organisation 

• Fysisk planering avseende t.ex. platser för kvartersnära insamling 

• Upphandling av kärl och utsättning/hemtagning av kärl 

• Upphandling av fordon (med nuvarande driftform endast aktuellt för 
Nyköpings kommun) 

• Upphandling av insamling (med nuvarande driftform endast aktuellt 
för Oxelösund) 

• Information 

• Anpassning av kundsystem för nya tjänster etc 

• Revidering av taxor, föreskrifter, avfallsplaner, handböcker för 
avfallsutrymmen och transportvägar m.m. 

 

Ovanstående förslag till insamlingssystem, fördjupad utredning och plan för 
införande bygger på att samma systemlösning införs i båda kommunerna och 
att samverkan mellan kommunerna utökas. Samverkan kan bidra till att 
underlätta upphandlingar, skapa logistiska fördelar och skalfördelar, ge ett 
större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, samordna 
projektledning och information vid införandet. Samverkan och att samma 
systemlösning införs i båda kommunerna är fördelaktigt även vid löpande 
informationsinsatser om avfallshanteringen i kommunerna, eftersom att det 
är vanligt att invånare lever och verkar i båda kommunerna. 
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Bilaga 1 Orientering om insamlingssystem 
Nedan presenteras en översiktlig beskrivning av de system för fastighetsnära 
insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från hushåll och 
som ingår i de alternativ som analyseras i denna utredning. 

Separata kärl 
Insamling i separata kärl för respektive fraktion är den lösning som är 
vanligast för fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Lösningen används främst i lägenhetsområden som 
komplement till befintlig insamling av mat- och restavfall och ÅVS:er för 
förpackningar och returpapper men förekommer även i villa- och 
fritidshusområden, vanligen genom ett samarbete mellan fastighetsägare 
som har ordnat en gemensam avfallslösning. Insamling av förpackningar och 
returpapper i separata kärl med tömningsschema i villaområden med 
hämtning vid varje fastighet förekommer också men är inte vanligt. Kärlen 
töms vanligen med traditionella en- eller tvåfackade insamlingsfordon. 

Vid insamling i separata kärl för lägenheter placeras behållarna ofta i 
miljöhus tillsammans med kärl för restavfall och matavfall. Ett miljöhus i ett 
lägenhetsområde betjänar normalt 50-75 hushåll och placeras i anslutning 
till t.ex. ett gångstråk eller en parkeringsplats i området. Andra vanliga 
lösningar i lägenhetsområden är att placera kärl för förpackningar och 
returpapper i ett befintligt avfallsutrymme eller i någon form av sopskåp. 
Miljöhus i villaområden betjänar normalt ca 25 hushåll. I villaområden 
placeras miljöhuset ofta på en central plats i kvarteret eller vid exempelvis 
infarten till kvarteret. 

 
Figur 9 Miljöhus för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. Exempel 

från lägenhetsområde i Oxelösund. Foto: Oxelö Energi AB 

 

Kommuner som har valt detta system för FNI brukar lyfta fram systemets 
pedagogik och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata kärl 
som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten är 
vanligtvis hög. En allmän erfarenhet från detta system är att det är 
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utrymmeskrävande. Det kan konstateras att insamling av förpackningar och 
returpapper med separata kärl av bl.a. logistik- och utrymmesskäl inte 
lämpar sig för villabebyggelse med egen hämtning men erfarenheter visar att 
systemet fungerar bra i lägenhetsbebyggelse eller i villabebyggelse med 
gemensam hämtning som komplement till såväl traditionell insamling av 
restavfall och matavfall som till andra system för FNI av förpackningar och 
returpapper. Systemet kräver normalt inga särskilt anpassade kärl eller 
fordon. Hög anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar också 
behovet av ÅVS:er. Erfarenheter från olika kommuner visar att FNI av 
förpackningar och returpapper med separata kärl ger både rena fraktioner 
och en hög källsorteringsgrad. I Avfall Sveriges rapport 2017:19 presenteras 
erfarenheter från goda exempel på FNI av förpackningar och returpapper 
med separata kärl i Skåne. Nationella nyckeltal för renhet och utbyte saknas. 

Fyrfackskärl 
Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i 
fyrfackskärl sker i ett 70-tal kommuner och har blivit allt vanligare på senare 
år. Lösningen är vanligast i småhus och bygger oftast på två kärl med fyra 
fack vardera. Kärlen töms av ett insamlingsfordon med fyra fack. 

De flesta kommuner och organisationer som har erfarenhet av denna form av 
insamling finns i södra Sverige men systemet har även börjat användas i 
andra delar av landet, exempelvis Härnösand, Södertälje, SRV-kommunerna 
(Huddinge, Salem m.fl.), Norrköping, Motala/Vadstena och 
Håbo/Sigtuna/Knivsta/Upplands-Bro. 

 
Figur 11  Tömning av fyrfackskärl. Foto: Renhållningen Kristianstad 

 

Fyrfackskärlen utgörs vanligen av 370 liters kärl utrustade med mellanvägg 
och insatsbehållare med två mindre fack. Det finns även alternativ som 
bygger på 660 liters kärl som främst är avsedda för mindre 
lägenhetsfastigheter. Varje fastighet förses med två stycken fyrfackskärl, som 
ersätter befintliga kärl. Insatsbehållare finns med olika volymer och 
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mellanväggens placering i sidled kan anpassas beroende på hur kommunen 
väljer att utforma systemet. Tömning sker vanligen enligt ett schema där det 
ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde eller i vissa 
fall var sjätte vecka. Hur kommunen väljer att disponera facken i kärlen 
varierar. För bättre arbetsmiljö kan kärl med tre hjul användas för att minska 
risken för att tunga kärl behöver balanseras på två hjul. Fyrfackskärl kan 
kompletteras med särskilda behållare för fler fraktioner, t.ex. lampor; 
batterier eller småelektronik, som hängs på kärlet inför tömning. 

 
Figur 12 Exempel på placering av fyrfackskärl vid fastighet. Foto: PWS AB 

 

Erfarenheter visar att insamlingssystem för förpackningar och returpapper 
med fyrfackskärl ger både rena fraktioner och ett högt utbyte17. Hög 
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar mängden brännbart 
avfall till behandling och behovet av ÅVS:er. 

Kommuner som har valt detta system brukar lyfta fram systemets pedagogik 
och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata fack i kärlen 
som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten är hög, 
men särskilt inledningsvis, innan kärlen är utställda, förekommer 
synpunkter på att kärlen är utrymmeskrävande. Fordonen är längre än 
traditionella insamlingsfordon, men är liksom dessa treaxlade och styr även 
på bakhjulen, vilket underlättar framkomlighet. Till följd av fordonens högre 
vikt föreligger risk för högre axeltryck än vid insamling med traditionella 
insamlingsfordon. 

 
17 Mängden förpackningar och returpapper i påsen för brännbart avfall i kommuner med fyrfackskärl ligger 
på 1 kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid 
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28. Liknande nivåer 
presenteras även i Avfall Sveriges ”Kommunalt avfall i siffror 2020”.  
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Olikfärgade påsar med optisk sortering 
Vid insamling i olikfärgade påsar med optisk sortering sorterar hushållen 
avfallet i plastpåsar med en specifik färg för respektive fraktion. Påsarna 
läggs i samma kärl, som töms av en traditionell enfackad sopbil och 
transporteras till en sorteringsanläggning där avfallet sorteras maskinellt. 
Avfallet matas in i anläggningen på transportband. Optisk 
avläsningsutrustning identifierar påsarnas färg och påsarna slås sedan av 
bandet och samlas i containrar för respektive fraktion. Påsarna öppnas 
därefter och plastpåsarna avskiljs. 

 
Figur 13 Transportband med olikfärgade påsar som sorteras efter färg med hjälp av 

optisk avläsning. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB 

 
Tekniken med optisk sortering används som en del i insamlingssystemet för 
matavfall i ett 20-tal svenska kommuner. Några kommuner som tidigare har 
samlat in avfall i system med optisk sortering har valt att frångå systemet till 
följd av bl.a. bristande kvalitet på insamlat avfall eller lågt utbyte. 
Sammanställningar som Avfall Sverige har genomfört och erfarenheter från 
kommuner som har infört insamlingssystem av matavfall med optisk 
sortering visar på en lägre kvalitet på matavfallet än i papperspåsebaserade 
system med separat kärl för matavfall. En annan erfarenhet är att systemet 
kan vara mycket informationskrävande.  

Till systemets mest utmärkande drag hör kravet på emballering av allt avfall i 
plastpåsar. Att lägga allt avfall i plastpåsar och dessutom i samma kärl 
försvårar även kvalitetssäkring av avfallet. En del kommuner menar att påsar 
av plast ger mindre tydliga signaler om vad som ska läggas i påsen.  

Vid rötning av matavfall i plastpåsar är det viktigt att påsarna avlägsnas inför 
behandlingen för att inte orsaka problem vid behandlingen. Plastpåsar 
medför även ökad risk för synliga föroreningar, såsom plastfragment, i 
biogödseln vilket är negativt vid användning på åkermark. Papperspåsar för 
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matavfall vid optisk sortering är under utveckling men har hittills inte 
använts i full skala annat än på försök.  

Kommuner som har valt att samla in avfall i system med optisk sortering 
brukar motivera valet med att systemet är enkelt att införa, inklusive att 
särskilda utrymmen och kärl inte krävs och att befintliga fordon och i många 
fall även körturer kan nyttjas. 

Insamling av fler än två fraktioner i olikfärgade påsar för optisk sortering 
infördes för första gången i Sverige år 2011 i Eskilstuna kommun. Systemet har 
även införts i Strängnäs och Örebro kommuner, där Örebro har valt att 
hantera matavfallet i ett separat kärl. Sorteringen sker vid den enda svenska 
optiska sorteringsanläggningen för upp till sju fraktioner, vilken finns i 
Eskilstuna. Beslut har även införts om att samla in och sortera upp till åtta 
fraktioner i den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby kommun. 

Optisk sortering av flera fraktioner förekommer även i Norge men då för färre 
och delvis andra fraktioner än i Sverige. Att så få kommuner använder sig av 
detta system begränsar tillgången på drifterfarenheter och data, vilket gör det 
svårt att dra säkra slutsatser om systemet. 

I Eskilstuna, som är den svenska kommun som har längst erfarenhet av 
systemet, sker optisk sortering i sju fraktioner: restavfall, matavfall, 
förpackningar av papper, plast och metall, returpapper och textil. Delar av 
avfallet eftersorteras också manuellt för att avskilja plastpåsar och eventuellt 
felsorterat avfall från vissa fraktioner. Glasförpackningar hanteras inte i 
systemet utan kräver ett separat insamlingssystem, t.ex. ÅVS:er. 

I Eskilstuna tillämpas systemet endast i villabebyggelse. I 
lägenhetsbebyggelse sker insamling i separata behållare sedan många år. 
Erfarenheter från Eskilstuna visar att kvaliteten på utsorterade fraktioner i 
de olikfärgade påsarna från villahushållen är god, men att betydande 
mängder18 förpackningar fortfarande lämnas vid ÅVS:erna eller läggs i påsen 
för restavfall. I Eskilstuna sker sorteringen i anläggningen genom en 
kombination av maskinell och manuell sortering. Kundnöjdheten bland 
villahushållen i Eskilstuna är hög. För hushåll där befintlig behållarvolym 
(190 liter) inte räcker för samtliga fraktioner kan behov av byte till större kärl 
föreligga. I annat fall kan dessa hushåll fortsätta att lämna avfall vid 
ÅVS:erna när kärlvolymen inte är tillräcklig. Oavsett om kärlvolymen är 
tillräcklig har glasförpackningar hittills samlats in via ÅVS:er eller annat 
separat insamlingssystem. I den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby 
har försök även gjorts med insamling av glasförpackningar isärskilt 
anpassade påsar.  

Vilken kvalitet och utsorteringsgrad som kan uppnås i lägenhetsbebyggelse 
vid insamling med optisk sortering av flera fraktioner är osäkert eftersom 

 
18 Mängden insamlade förpackningar och returpapper i påsen för restavfall från villahushåll i Eskilstuna 
enligt en plockanalys som gjordes 2011 efter att det nya insamlingssystemet infördes låg på ca 1,5 
kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid 
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28. Mer aktuella 
uppgifter saknas. 



Insamling av avfall i Nyköpings  
och Oxelösunds kommuner 

17 december 2021 

 
 
 

62 (75) 

referenser från svenska kommuner i fullskala saknas men försök som gjorts i 
Eskilstuna indikerar att risken för bristande kvalitet på förpackningar och 
returpapper i olikfärgade påsar är högre från lägenheter än villor. 
Beträffande de utsorterade fraktionernas kvalitet kan även konstateras att 
avfall som är emballerat i påsar är svårare att kvalitetskontrollera än 
oemballerat avfall som läggs direkt i kärlet. Insamling av flera fraktioner i 
olikfärgade plastpåsar innebär användning av icke förnybara råvaror för 
tillverkning av plastpåsar för samtliga utsorterade fraktioner. 

I Norge förekommer optisk sortering i flera fraktioner i några kommuner. 
Tromsø är det enda exemplet där både matavfall och samtliga 
förpackningsfraktioner utom glas- och metallförpackningar samlas in genom 
optisk sortering. Totalt sorteras avfallet från Tromsø och Karlsøy kommuner 
i påsar med fem olika färger. Förpackningar av glas och metall samsorteras i 
en gemensam fraktion som samlas in vid ÅVS:er och separeras maskinellt. 
Vid jämförelse med Eskilstuna är Tromsø intressant därför att det liksom 
Eskilstuna är en större kommun med både villor och lägenheter. Tromsø 
kommun har dock, i motsats till Eskilstuna, valt att införa systemet i både 
villor och lägenheter. En annan viktig skillnad jämfört med Eskilstuna är den 
betydligt större behållarvolymen. För villahushåll är kärlvolymen 240 liter 
och tömning sker 1 gång i veckan (jämfört med 190 liters kärlvolym i 
Eskilstuna med tömning varannan vecka). Enligt det kommunala bolaget 
Remiks, som ansvarar för avfallshanteringen och driver den optiska 
sorteringsanläggningen, är denna kärlvolym nödvändig för att alla fraktioner 
ska få plats i kärlen. Kvaliteten på avfallet är tillräckligt hög för att bolaget 
ska få avsättning för utsorterade fraktioner. Enligt bolaget är hushållens 
kunskapsnivå och informationen om avfallshanteringen avgörande för 
resultatet och det är svårast att uppnå en hög kvalitet på avfall från hushåll i 
lägenheter, särskilt i områden med en stor andel studenter eller invandrare. 

 

Komplementsystem 
Nedan beskrivs de vanligaste tekniska lösningarna för fastighets- eller 
kvartersnära insamling som används i vissa områden eller typer av 
bebyggelse och därmed kan fungera som komplementsystem till 
huvudsystemet i en kommun. 

Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare används för såväl restavfall och matavfall som 
förpackningar och returpapper. Underjordsbehållare installeras ofta i 
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar, bättre 
arbetsmiljö och en rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. 
Insamling med underjordsbehållare är enligt leverantörer, entreprenörer och 
kommuner, ett av de snabbast växande insamlingssystemen i Sverige.  

Behållarna finns i volym från några hundra liter upp till ca 5 m3. Tömning av 
behållarna sker med komprimerande sopbil utrustad med kran. Moderna 
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underjordsbehållare innebär ofta att hela behållarvolymen är under mark 
och att endast inkastet är synligt ovan mark. 

Flera leverantörer erbjuder delade underjordsbehållare för två fraktioner och 
speciella, täta, behållare för matavfall. Det utvecklas även lösningar där 
befintliga underjordsbehållare kan uppgraderas till delade. Tillval för 
underjordsbehållare kan vara t.ex. färganpassning av inkast och den del som 
i övrigt är ovan mark samt ljuddämpning för behållare för glas. Flera 
leverantörer erbjuder även underjordsbehållare med komprimering men 
denna lösning är än så länge vanligare i andra europeiska länder än Sverige.  

Erfarenheter visar att det kan vara svårt att uppnå lika bra kvalitet på det 
sorterade avfallet, som vid insamling med separata kärl. En bidragande orsak 
till detta kan vara att insamling med underjordsbehållare innebär en högre 
grad av anonymitet och att avfallet i behållaren inte är synligt för 
avfallslämnaren. Tekniken har dock utvecklats för bättre sortering och 
möjligheter till kvalitetskontroll. Idag finns exempelvis inkast som förhindrar 
att större föremål läggs i behållaren och det har även utvecklats tekniska 
lösningar som underlättar okulärbesiktning av avfallet genom t.ex. 
inspektionsluckor. Tekniska lösningar för underjordsbehållare har tagits 
fram som möjliggör registrering av avfallslämning via kod eller nyckelbricka, 
vilket också utestänger obehöriga avfallslämnare.  

Sopsug 

System med sopsug kan idag utformas för separat hantering av upp till sex 
fraktioner. Idag finns anläggningar i Sverige för upp till tre fraktioner, men 
med någon nyligt tillkommen för fyra fraktioner. Sopsug installeras ofta i 
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar och en 
rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. Inom 
bostadsområdet behövs dock ytor för inkasten och plats för s.k. ventiler och 
servicerum för sopsugen. Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs vid 
dragning av ledningar för systemet. 

Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är 
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär 
att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms 
med lastväxlarfordon. 

Erfarenheter visar att det är svårt att uppnå bra kvalitet på det sorterade 
avfallet. En bidragande orsak till detta kan vara att systemet innebär en 
högre grad av anonymitet och att avfallet inte samlas i behållare som är 
synligt för avfallslämnaren. Vid insamling med sopsug där avfall 
transporteras i rör, är det vanligare att påsar går sönder än vid insamling i 
andra system. Erfarenheter visar att vid insamling av fler fraktioner genom 
samma rör kan kvaliteten på insamlat material försämras eftersom 
fraktionerna riskerar att förorena varandra. 

Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. 
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Bilaga 2 För- och nackdelar med olika alternativ för 
insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och 
returpapper från hushåll i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner 
Nedan redovisas en kortfattad sammanställning av en bedömning av för- och 
nackdelar som identifierats med olika insamlingsalternativ. Grönmarkerade 
aspekter är sådana som är avgörande för nyttan med insamlingssystemet. 
Fördelar har skrivits med grön text och nackdelar med röd kursiv text. 

Huvudsystem 
 Alternativ 1: 

Nuvarande hantering 
ÅVS:er för förpackningar  

och returpapper 

Alternativ 2: 
Fyrfackskärl  

i villa och separata kärl i 
lägenhet 

Alternativ 3: 
Optisk sortering  

i villa och separata kärl i 
lägenhet 

Insamlingsresultat Sannolikt ingen ökad utsortering av 
förpackningar och returpapper, varför 

innehållet av förpackningar och 
returpapper i restavfallet kvarstår. 

Målen i avfallsplanen måste därmed 
uppnås på annat sätt 

Hög källsorteringsgrad 

Hög kvalitet på insamlat avfall i 
fyrfackssystemet 

Lätt att göra kvalitetskontroller av 
oemballerade förpackningar och 

returpapper i kärl och ge återkoppling 
till enskilda hushåll 

Oemballerat avfall i separata 
fack/kärl är tydligt och pedagogiskt 

Risk för att påsar går sönder eller är 
hårt komprimerade, vilket försvårar 

sortering och medför risk för förluster 
av material i sorteringsanläggningen. 
Även omlastning innebär en risk för 

att påsar går sönder 

Svårare att kvalitetssäkra avfallet från 
villor och fritidshus när allt avfall är 

förpackat. Försvårar även 
återkoppling till enskilda kunder 

Miljö Nedskräpning vid ÅVS:er i samma 
omfattning som idag 

Insamlingen av matavfall kan ske i 
papperspåse i syfte att minska risken 

för spridning av plast på åkermark 

Flera fraktioner hämtas i samma 
system som mat- och restavfall 

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, 
antingen genom minskad 

tömningsfrekvens eller minskat antal 
platser 

Kraftigt minskade transporter med 
personbil till ÅVS 

Förpackningar och returpapper från 
lägenheter samlas in oemballerade i 

separata kärl, vilket underlättar 
kvalitetskontroll och återkoppling till 

enskilda fastighetsägare  

Färre ÅVS:er kan minska problemen 
med nedskräpning vid 

avlämningsplatser för förpackningar 
och returpapper 

Påhängsbehållare för batterier och 
ljuskällor finns för fyrfackskärl i 

standardutförande 

Insamlingen av matavfall kan ske i 
papperspåse i syfte att minska risken 

för spridning av plast på åkermark 

Ökade transporter med sopbil från 
villor p.g.a. att varje fastighet måste 

besökas oftare 

 

Flera fraktioner hämtas i samma 
system som mat- och restavfall 

Minskad tömningsfrekvens på 
ÅVS:erna avseende metall-, 

pappers- och plastförpackningar 
samt returpapper 

Minskad transport med personbil till 
ÅVS för metall-, pappers- och 

plastförpackningar samt returpapper 

Förpackningar och returpapper från 
lägenheter samlas in oemballerade i 

separata kärl, vilket underlättar 
kvalitetskontroll och återkoppling till 

enskilda fastighetsägare 

Systemet kan upplevas otydligt när 
utsorterat avfall är förpackat och inte 

synligt i behållarna  

Komprimeringen i fordonen måste 
begränsas för att minska risken för 

att påsar går sönder eller bli svåra att 
separera. Begränsad komprimering 

kan ge ett ökat transportbehov, 
beroende på hur mycket bilarna fylls 

idag 

Allt avfall som läggs i kärlen från villor 
och fritidshus måste vara förpackat i 

plastpåse, vilket innebär en 
miljöbelastning 

Insamlingen av matavfall sker i 
plastpåse, vilket betyder risk för 

spridning av plast på åkermark och 
det är svårt att gå över till 

papperspåse i detta 
insamlingssystem 
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 Alternativ 1: 
Nuvarande hantering 
ÅVS:er för förpackningar  

och returpapper 

Alternativ 2: 
Fyrfackskärl  

i villa och separata kärl i 
lägenhet 

Alternativ 3: 
Optisk sortering  

i villa och separata kärl i 
lägenhet 

Kundperspektiv Ingen utökad service vid insamling av 
förpackningar och returpapper, 

nuvarande ÅVS:er behålls. Uppfyller 
därmed inte förväntade lagkrav på FNI 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i 
stort sett samtliga hushåll 

Hushåll behöver inte lagra 
utsorterade fraktioner i någon större 

utsträckning i bostaden  

 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för 
samtliga hushåll av alla fraktioner 

utom glasförpackningar från villor där 
insamling fortfarande sker vid ÅVS 

Hushåll som sorterar i olikfärgade 
påsar måste ha plats i för att kunna 
sortera alla fraktioner separat innan 

påsarna lämnas i kärlet 

Glasförpackningar från villor och 
fritidshus måste fortfarande samlas in 
via ÅVS, vilket innebär att förväntade 

lagkrav om FNI inte uppfylls för 
samtliga fraktioner 

Arbetsmiljö Inga större kärl än idag behövs Särskilda/stora kärl krävs för 
fyrfackssystemet 

Större kärl än idag krävs för villor och 
fritidshus med sortering i olikfärgade 

påsar 

Manuellt arbete med påsborttagning 
efter sortering 

Tekniska 
begränsningar 

Konventionell och beprövad teknik 

Standardkärl kan användas 

Fyrfackskärl för villor måste tömmas 
med särskilda fyrfackade fordon, som 

måste införskaffas 

Särskilda/stora kärl krävs för 
fyrfackssystemet, även större 

utrymme krävs hos fastighetsägare 

De särskilt utformade fyrfackskärlen 
begränsar möjligheterna till att utöka 

antalet fraktioner i framtiden 

Gemensamhetslösningar och 
containerhämtning kan inte betjänas 
med fyrfacksfordon och större kärl än 
370 liter bör helst inte tömmas med 

fyrfacksbil, vilket kan inverka på 
logistiken.  

Kommunerna behöver tillgång till en 
plats för omlastning och 

mellanlagring av insamlade 
förpackningar och returpapper, vilket 

förutsätts kunna ske på Björshults 
avfallsanläggning 

Endast baklastande fordon kan 
användas, vilket kräver mer personal 

och manuellt arbete än vid 
sidlastarhämtning 

Vid behov kan antalet fraktioner 
utökas i framtiden, genom att 

komplettera med ytterligare påsfärger 

Vid insamling i olikfärgade påsar i 
samma kärl nyttjas kärlvolymen mer 
effektivt än om alla fraktioner samlas 
in i separata kärl/fack. Denna fördel 

kan vara viktig i riktigt trång 
bebyggelse med brist på ytor för 

uppställning av kärl men av mindre 
betydelse vid insamling från villor och 

fritidshus i kommunerna 

Kommunerna behöver tillgång till en 
plats för omlastning och 

mellanlagring av insamlade 
förpackningar och returpapper, vilket 

förutsätts kunna ske på Björshults 
avfallsanläggning 

Tillgången till optiska 
sorteringsanläggningar är begränsad 

 

Ekonomi En- och tvåfackade standardfordon 
kan användas, vilket betyder att 
investeringsbehovet inte ökar 

Inga större kärl än idag behövs 

Inget nytt system behöver etableras 

Begränsade möjligheter till minskade 
behandlingskostnader när 

utsorteringen av förpackningar och 
returpapper inte ökar 

Begränsade möjligheter till intäkter 
från insamlade material 

Större möjligheter till intäkter från 
insamlade material och större 

möjligheter till minskade 
behandlingskostnader 

Stora investeringar krävs i kärl 
(fyrfackskärl för villor och fler kärl för 

lägenheter) och fordon 

Fyrfacksfordonen är dyrare än 
standardfordon 

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar 
och mer hydraulik som kräver 

underhåll och reparation 

Tömning med fyrfacksfordon tar 
längre tid än med traditionella fordon 

Ökade kostnader för hanteringen, 
p.g.a. dyrare kärl och dyrare tömning 

 

Begränsade investeringar i fordon, 
då en- och tvåfackade 

standardfordon kan användas 

För en del villor och fritidshus kan 
befintliga restavfallskärl användas även 

för förpackningar och returpapper 

Investeringar i större kärl krävs för 
flertalet villor och fritidshus. För 

lägenheter behövs fler kärl, eftersom 
FNI i huvudsak kommer att ersätta 

ÅVS:er 

Distribution av påsar för flera fraktioner 
innebär mer omfattande logistik och 

ökade kostnader än vid distribution av 
påsar för enbart en fraktion 

Ökade kostnader för hanteringen, 
p.g.a. påsar, större kärl, dyrare 

tömning (begränsad komprimering) 
och optisk sortering 
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Komplementsystem 
 Separata kärl  

i miljöhus  
(referens) 

Underjords- 
behållare 

Sopsug  
(kombinerat med  

separata kärl i miljöhus) 

Insamlingsresultat Hög källsorteringsgrad 

Hög kvalitet på utsorterade 
fraktioner 

Oemballerat avfall i separata kärl 
är tydligt och pedagogiskt 

Lätt att göra kvalitetskontroller av 
oemballerade förpackningar och 

returpapper i kärl 

Lägre kvalitet och mindre mängd 
utsorterat matavfall jämfört med 

separata kärl enligt nationell 
statistik. Uppgifter saknas 

avseende förpackningar och 
returpapper men 

utsorteringsgraden kan antas bli 
lägre än för separata kärl 

Avfallet är inte synligt för 
avfallslämnaren, vilket kan 

upplevas som mindre pedagogiskt 
och därmed riskera ge lägre 

kvalitet på insamlat avfall än vid 
insamling i kärl 

Sämre kvalitet på utsorterade 
fraktioner vid insamling i sopsug 

än i övriga system, enligt nationella 
nyckeltal och erfarenheter 

Risk att fraktioner förorenar varandra i 
sopsugssystemet, vilket ger sämre 

kvalitet på insamlat avfall. Erfarenheter 
visar att matavfall som inte sorterats ut 

m.m. kan kladda ned rören 

Avfallet är inte synligt för 
avfallslämnaren i sopsugen, vilket 

kan upplevas som mindre 
pedagogiskt och riskera ge lägre 
kvalitet på insamlat avfall än vid 

insamling i kärl 

Returpapprets kvalitet riskerar 
försämras, erfarenheter visar att 
returpappret kan suga till sig fukt 
vid insamling i sopsugssystemet 

Miljö Flest transporter i bostadsområdet 
vid insamling av avfall 

 Besök med insamlingsfordonet i 
bostadsområdet begränsas (sker dock 

för fraktioner som samlas in i kärl) 

Risk för nedskräpning vid inkasten vid 
driftstopp 

Kundperspektiv Hög servicenivå, separata kärl kan 
vanligtvis placeras tätare i 

bebyggelsen än övriga system 

Miljöboden kan utformas estetiskt i 
enhetligt med bebyggelsen 

 

Förvaring av avfall under mark ger 
mindre risk för luktproblem 

Lösningar finns med lämplig 
inkasthöjd även för rullstolsburna 

Estetiskt tilltalande lösning 

Underjordsbehållare kan inte 
placeras lika tätt i bebyggelsen 

som kärl vanligtvis kan, vilket kan 
påverka servicenivån 

Estetiskt tilltalande lösning 

Inkasten kan placeras på 
innergårdar eller i trapphus 

Liten risk för lukt sommartid 

Hämtning av avfall från sopsugen 
sker på plats där allmänhet inte 

har tillträde 

 

Arbetsmiljö Manuellt arbete med att dra kärl  

Fler i- och urstigningar för 
chauffören ur fordonet än övriga 

system 

Chaufförer kommer i större 
utsträckning i kontakt med avfall 

Rationell tömning utan manuellt arbete 
med att dra kärl. Färre i- och 

urstigningar för chauffören ur fordonet 

Chaufförer kommer i mindre 
utsträckning i kontakt med avfall, 

särskilt i systemet med 
insatsbehållare av metall 

Förvaring av avfall under mark ger 
mindre risk för luktproblem 

Krantömning innebär särskilda 
arbetsmiljörisker 

Chaufförer kommer i mindre 
utsträckning i kontakt med avfall 
som samlas in genom sopsug 

Rationell tömning utan manuellt 
arbete för fraktioner som samlas in 

i sopsug 

Vid driftstopp kommer personal i 
kontakt med avfallet 

 

Tekniska 
begränsningar 

Samtliga fraktioner kan samlas in i 
systemet 

Flexibelt för varierande 
avfallsmängder och utökat antal 

fraktioner 

Kräver större yta än övriga system 

 

Stora volymer avfall kan samlas in 
på liten yta 

Samtliga fraktioner kan samlas in i 
systemet 

Flexibelt för varierande 
avfallsmängder 

Behållarna kräver nedgrävning, 
vilket gör dem svåra att placera 

och att flytta 

Svårt att utöka antalet fraktioner 

Stora volymer avfall kan samlas in 
på liten yta 

Sopsugssystemet hanterar inte 
samtliga fraktioner, komplement 

krävs 

Tekniskt komplicerat system som 
kräver särskild kompetens i drift 

Svårt installera sopsug i bef 
bebyggelse då ledningar behöver 
grävas ned. Samordning med t.ex. 
el/VA i mark krävs vid rördragning 

Svårt göra förändringar i systemet i 
efterhand p.g.a. stora anläggnings-

/installationsarbeten 



Insamling av avfall i Nyköpings  
och Oxelösunds kommuner 

17 december 2021 

 
 
 

67 (75) 

 Separata kärl  
i miljöhus  
(referens) 

Underjords- 
behållare 

Sopsug  
(kombinerat med  

separata kärl i miljöhus) 

Ekonomi Medför begränsade 
investeringskostnader för 

fastighetsägaren 

Möjlighet att anpassa lösning till ett 
mindre antal hushåll 

Behållarna kräver nedgrävning, 
vilket medför kostnader och gör 

dem svåra att placera och att flytta 

Dyrt att utöka antalet fraktioner 

Effektivt utnyttjande av markyta i 
bostadsområdet 

Stora investerings- och 
driftkostnader 

Dyrt system, ett stort underlag 
krävs för att möjliggöra systemet 
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Bilaga 3 Beräknade årskostnader per kommun 
Redovisade kostnader avser kommunernas beräknade kostnader för 
hantering av avfall från villor, fritidshus och lägenheter vid producentansvar 
för förpackningar där producenterna bekostar nuvarande ÅVS:er. Inom 
parentes redovisas systemets totala kostnader inklusive producenternas 
kostnader för ÅVS:er. 

Nuvarande hantering 

Mat- och restavfallsinsamling och nuvarande FNI i lägenhet, ÅVS:er Mkr/år 
 

Nyköping Oxelösund Summa 

Administration, kundtjänst 2,6 0,4 3,0 

Kärl 1,6 0,3 1,9 

Påsar, inkl. distribution 1,2 0,3 1,5 

Insamling 11,6 2,5 14,1 

Omlastning mat-/restavfall 2,1 (2,4) 0,4 (0,5) 2,6 (2,9) 

Transport mat-/restavfall 2,4 0,5 2,9 

Behandling mat-/restavfall 8,2 1,7 9,9 

ÅVS:er 1,3 (9,2) 0,3 (1,9) 1,6 (11,1) 

Summa 31 (39,3) 6,5 (8,2) 37,5 (47,4) 

kr villa och år 1 480 1 420 1 470 

Kommentarer: 

• Administration, kundtjänst: Kostnad för fakturering, kundtjänst, utveckling, 
overhead m.m. avseende mat-/restavfall, returpapper och förpackningar, baserat på 
fördelningsnyckel utifrån antal fraktionsgrupper där mat-/restavfall, returpapper och 
förpackningar är 3 av 5 fraktionsgrupper. 

• Kärl: Kapitalkostnad för reinvestering i befintliga kärl. 

• Påsar, inkl distribution: Påsar för matavfall. 

• Insamling: Fordons- och personalkostnader för insamling av mat- och restavfall. 

• Omlastning mat-/restavfall: Kapital- och driftkostnader för omlastningsstation för 
mat- och restavfall. 

• Transport mat-/restavfall: Transportkostnad för mat- och restavfall till behandling 
baserat på nuvarande kostnader per ton. 

• Behandling mat-/restavfall: Kostnad för förbränning av restavfall och rötning av 
matavfall baserat på nuvarande kostnader per ton. 

• ÅVS:er: Iordningställande, skötsel, behållare och tömning av producenternas ÅVS:er. 
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Alternativ med fullt utbyggd fastighetsnära insamling 
FNI med fyrfackskärl villa, separata kärl lägenhet. ÅVS:er som backup, Mkr/år 

 
Nyköping Oxelösund Summa 

Administration, kundtjänst 2,6 0,4 3,0 

Kärl 5,6 1,2 6,8 

Påsar, inkl. distribution 1,2 0,3 1,5 

Insamling 16,2 3,6 19,8 

Omlastning 2,4 (2,4) 0,5 (0,5) 2,9 (2,9) 

Transport mat-/restavfall 2,3 0,5 2,8 

Behandling mat-/restavfall 7,7 1,6 9,3 

ÅVS:er 0,4 (2,8) 0,2 (1,1) 0,6 (3,9) 

Summa 38,4 (40,8) 8,3 (9,2) 46,7 (50) 

kr villa och år 2 070 2 000 2 060 

Kommentarer: 

• Administration, kundtjänst: Kostnad för fakturering, kundtjänst, utveckling, 
overhead m.m. avseende mat-/restavfall, returpapper och förpackningar, baserat på 
fördelningsnyckel utifrån antal fraktionsgrupper där mat-/restavfall, returpapper och 
förpackningar är 3 av 5 fraktionsgrupper. 

• Kärl: Kapitalkostnad för reinvestering i befintliga kärl för lägenheter och fritidshus med 
gemensamhetslösning, för investering i tillkommande kärl för förpackningar och 
returpapper för lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning men som idag inte 
är anslutna till FNI samt för investering i fyrfackskärl för villor och fritidshus med 
enskild hämtning. 

• Påsar, inkl distribution: Påsar för matavfall. 

• Insamling: Fordons- och personalkostnader för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper från villor, fritidshus och lägenheter. 

• Omlastning: Kapital- och driftkostnader för omlastningsstation för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper. 

• Transport mat-/restavfall: Transportkostnad för mat- och restavfall till behandling 
baserat på nuvarande kostnader per ton. 

• Behandling mat-/restavfall: Kostnad för förbränning av restavfall och rötning av 
matavfall baserat på nuvarande kostnader per ton. 

• ÅVS:er: Iordningställande, skötsel, behållare och tömning av producenternas ÅVS:er. 
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FNI med optisk sortering i villa, separata kärl lägenhet. ÅVS:er för 
glasförpackningar och som backup, Mkr/år 

 
Nyköping Oxelösund Summa 

Administration, kundtjänst 2,6 0,4 3,0 

Kärl 2,1 0,5 2,6 

Påsar, inkl. distribution 4,0 1,0 5,0 

Insamling 10,6 2,5 13,2 

Omlastning 2,3 (2,4) 0,5 (0,5) 2,8 (2,9) 

Transport mat-/restavfall 2,3 0,5 2,8 

Transport till sortering 1,8 0,4 2,2 

Sortering 5,8 1,3 7,2 

Behandling mat-/restavfall 7,8 1,6 9,3 

ÅVS:er 0,4 (4) 0,2 (1,2) 0,6 (5,2) 

Summa 39,7 (43,4) 8,9 (10) 48,6 (53,3) 

kr villa och år 2 150 2 130 2 150 

Kommentarer: 

• Administration, kundtjänst: Kostnad för fakturering, kundtjänst, utveckling, 
overhead m.m. avseende mat-/restavfall, returpapper och förpackningar, baserat på 
fördelningsnyckel utifrån antal fraktionsgrupper där mat-/restavfall, returpapper och 
förpackningar är 3 av 5 fraktionsgrupper. 

• Kärl: Kapitalkostnad för reinvestering i befintliga kärl för lägenheter och fritidshus med 
gemensamhetslösning, för investering i tillkommande kärl för förpackningar och 
returpapper för lägenheter och fritidshus med gemensamhetslösning men som idag inte 
är anslutna till FNI samt för investering i större kärl för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper för villor och fritidshus med enskild hämtning. 

• Påsar, inkl distribution: Färgade plastpåsar för mat- och restavfall, plast-/metall-
/pappersförpackningar och returpapper. 

• Insamling: Fordons- och personalkostnader för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper från villor, fritidshus och lägenheter. 

• Omlastning: Kapital- och driftkostnader för omlastningsstation för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper. 

• Transport till sortering: Transportkostnad för mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper till optisk sortering. 

• Transport mat-/restavfall: Transportkostnad för mat- och restavfall till behandling 
baserat på nuvarande kostnader per ton. 

• Sortering: Kapital- och driftkostnader för optisk sortering av mat- och restavfall, plast-
/metall-/pappersförpackningar och returpapper. 

• Behandling mat-/restavfall: Kostnad för förbränning av restavfall och rötning av 
matavfall baserat på nuvarande kostnader per ton. 

• ÅVS:er: Iordningställande, skötsel, behållare och tömning av producenternas ÅVS:er. 
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Bilaga 4 Fördelning av kostnader mellan 
kommunerna och producentorganisation 
Fördelningsnycklar 
För att fördela kostnaderna för avfallshanteringen mellan kommunerna och 
producenterna (producentorganisationerna FTI AB eller TMR AB) när 
insamlingen av de olika fraktionerna sker mer eller mindre integrerat har 
fördelningsnycklar använts. De alternativ som kräver denna typ av 
fördelning är Alternativ 2 och 3. Alternativ 1 beskriver ett nuläge utan någon 
form av integrerad insamling och kräver därför inte någon fördelning av 
kostnaderna. 

De fördelningsnycklar som har använts för insamling från småhus är de som 
finns i Avfall Sveriges Kostnadsberäkningsmodell för bostadsnära 
insamling. För lägenheter används fördelningsnycklar med samma 
utgångspunkter. Syftet med fördelningsnycklarna är att fördela kostnaderna 
för insamlingen mellan kommun och producenter. 

Fördelningsnycklar är endast relevant att använda då insamlingen av 
förpackningar är integrerad med insamlingen av mat- och restavfall samt 
returpapper, vilket är fallet både vid FNI i villor och i lägenheter. För FNI i 
lägenheter sker insamlingen i separata kärl men trots det är insamlingen till 
viss del integrerad. Till exempel kommer någon kommunal avfallsfraktion 
alltid att samlas in samtidigt med någon förpackningsfraktion vid 
insamlingen med tvåfacksbilar. 

I Tabell 16 beskrivs vilka fördelningsprinciper som har använts för att fördela 
kostnaderna för respektive kostnadspost. I tabellen beskrivs även de 
fördelningsnycklar som använts för respektive insamlingssystem. 

Kostnader för behandling fördelas inte, eftersom de enbart avser mat- och 
restavfall. Kostnader för insamling via ÅVS:er fördelas inte heller eftersom 
insamlingen i detta system inte sker integrerat mellan de fraktioner som 
kommunerna respektive producenterna samlar in. Kostnader för transport till 
sorteringsanläggning och sortering av olikfärgade påsar är endast relevanta för 
optisk sortering av avfall från villor och fritidshus i Alternativ 2. I de fall en 
kostnadspost inte är relevant att fördela markeras detta i tabellen med ”Ej 
relevant”. Där fördelningsnyckeln är mängd eller inköpskostnad bär respektive 
ansvarig part (kommun eller producenter) sina egna kostnader, vilket 
markeras med ”Nycklas ej”  i tabellen. 
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Tabell 16 Beskrivning av typ av fördelningsnyckel som används för fördelning av 
kostnader för hantering av förpackningar mellan kommuner och 
producenter för FNI i småhus. Den fördelningsnyckel som anges avser 
producenternas andel av kostnaderna. 

Kostnadspost Fördelningsprincip Fördelningsnyckel 

Fyrfack villa 
och 
fritidshus 

Optisk 
sortering 
villa och 
fritidshus 

Separata 
kärl 
lägenheter 

Administration1 Antal fraktionsgrupper 20 % 20% 20 % 

Kärl Dimensionerande volym 
/ inköpskostnad 

43 % 42 % Nycklas ej 

Påsar Inköpskostnad Nycklas ej Nycklas ej Nycklas ej 

Insamling Dimensionerande 
volym 

43 % 42 % 43 % 

Omlastning Mängd Nycklas ej Nycklas ej Nycklas ej 

Transport till 
sortering 

Mängd Ej relevant Nycklas ej Ej relevant 

Sortering Mängd Ej relevant Nycklas ej Ej relevant 

Behandling av 
mat- och restavfall 

Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

ÅVS:er Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

1) Exklusive kundtjänst och overheadkostnader. 

 

Antal fraktionsgrupper 
Kostnaderna för administration fördelas mellan kommun och producenter 
med avseende på antal fraktionsgrupper. 

Principen bygger på att kommunen hanterar flera typer av avfall 
administrativt där förpackningar utgör en av fem fraktionsgrupper: 

• mat- och restavfall samt returpapper 

• förpackningar  

• grovavfall 

• farligt avfall 

• slam 

 

Producenterna belastas bara för den andel av tiden som läggs på just denna 
hantering. Kostnaden delas rakt av mellan respektive fraktionsgrupp. 
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Dimensionerande volym 
Dimensionerande volym innebär den kärlvolym som ett hushåll behöver för 
respektive fraktion per vecka. Det handlar alltså om hushållens behov av 
kärlvolym snarare än hur insamlingssystemet är utformat och vilka volymer 
som dessa erbjuder eller mängder som uppkommer. Fördelen med att 
använda dimensionerande volymer som bas för fördelning av kostnader 
mellan de olika insamlingsansvaren är att fördelningen sker systemneutralt 
och skiljer sig inte heller åt mellan olika kommuner.  

De dimensionerande volymer som används baseras på de nyckeltal som finns i 
Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen för lägenheter. Dessa nyckeltal 
speglar relationen mellan behov av kärlvolym för olika fraktioner, där 
relationen inte har bedömts skilja sig nämnvärt åt mellan lägenhet och villa.  

Dimensionerande volym används som fördelningsnyckel för att fördela 
kostnader för kärl och insamling vid FNI. Som framgår av Tabell 16 skiljer 
sig fördelningsnyckeln något mellan fyrfackssystem och system med optisk 
sortering. Det beror på att systemet med optisk sortering förutsätter att 
insamlingen av glasförpackningar även fortsättningsvis sker vid ÅVS:er, 
vilket gör att dessa volymer har uteslutits vid fördelningen. Vid ett 
kommunalt insamlingsansvar för förpackningar kan det dock bli aktuellt för 
en kommun som valt ett insamlingssystem med optisk sortering att samla in 
glasförpackningar via ÅVS:er. 

Inköpskostnad 
Fördelning av kostnader för inköp av påsar sker helt utifrån 
inköpskostnaden. För Alternativ 2, med insamling i fyrfackskärl bekostas 
inköp av påsar till fullo av kommunen och ingen kostnad för påsar belastar 
därmed producenterna. För Alternativ 3, med insamling i olikfärgade påsar 
för optisk sortering, bekostar producenterna plastpåsar som köps in för 
optisk sortering av förpackningar och kommunen bekostar de påsar som 
krävs för insamling av mat- och restavfall och returpapper. För båda 
alternativen antas insamlingen från lägenheter ske i separata kärl för 
förpackningar, vilket innebär att producenterna inte får någon kostnad för 
påsar. 

Som framgår av Tabell 16 fördelas kostnaden för kärl i lägenheter också med 
avseende på inköpskostnad. Det innebär att respektive ansvarig står för 
kostnaden för sina egna kärl – producenterna står för de kärl som används 
till förpackningar och kommunen står för de kärl som används till mat- och 
restavfall och returpapper. 

Mängd 
Omlastning av insamlat material antas ske på Björshults avfallsanläggning. 
Fördelning av dessa kostnader mellan kommun och producenter sker med 
avseende på mängd. Det gäller för samtliga insamlingssystem.  
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Kostnader för transport till, och sortering i en optisk sorteringsanläggning i 
Alternativ 3, fördelas också med avseende på mängd. Inga kostnader för 
detta finns i Alternativ 2 och för avfall från lägenheter i Alternativ 3. 

 

Resultat av kostnadsfördelning  
I Tabell 17 och Tabell 18 nedan beskrivs den beräknade ersättningen från 
producenter i respektive kommun för insamlingsalternativ 2 och 3. 
Kostnader och beräknad ersättning avser både insamling från villor, 
fritidshus och lägenheter. Fördelningen baseras på beskrivna 
fördelningsnycklar och är hypotetisk. Den faktiska ersättningen från 
producenterna kan komma att avvika från den nu beräknade, beroende på 
den nya lagstiftningen. 

Nyköping 
Tabell 17 Sammanställning av Nyköpings kommuns kostnader för Alternativ 2 och 

Alternativ 3 fördelat på producenter och kommunen, Mkr. 

Kostnadspost 

Fyrfack villa och 
fritidshus, separata 

kärl lägenheter 

Optisk villa och 
fritidshus, separata 

kärl lägenheter 

Producenter Kommun Producenter Kommun 

Administration1  0,7      1,9      0,7  1,9 

Kärl  2,5     3,0      1,0  1,1 

Påsar  -        1,2      1,6  2,4 

Insamling  7,0      9,2      4,5  6,1 

Omlastning  0,5     1,9      0,4   2,0 

Transport mat- och restavfall  -        2,3      -  2,3 

Transport till sortering  -        -       0,3  1,5 

Sortering  -        -        0,9  4,9 

Behandling av mat- och 
restavfall 

 -        7,7      -       7,7 

ÅVS:er  -        2,8      4,0 

Summa  10,7     30,1     9,3 34 

1) I den beräknade ersättningen från producenter för administration ingår inte 
kundtjänst och overheadkostnader men det gör det i kommunens andel av kostnaderna. 
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Oxelösund 
Tabell 18 Sammanställning av Oxelösunds kommuns kostnader för Alternativ 2 

och Alternativ 3 fördelat på producenter och kommunen, Mkr. 

Kostnadspost 

Fyrfack villa och 
fritidshus, separata 

kärl lägenheter 

Optisk villa och 
fritidshus, separata 

kärl lägenheter 

Producenter Kommun Producenter Kommun 

Administration1  0,1      0,4     0,1      0,3     

Kärl  0,5      1,2      0,2      0,2     

Påsar  -        0,3      0,4     0,6     

Insamling  1,6      3,6      1,1      1,5     

Omlastning  0,1      0,5      0,1      0,4     

Transport mat- och restavfall  -        0,5      -        0,5     

Transport till sortering  -        -       0,1      0,3     

Sortering  -        -        0,2      1,1     

Behandling av mat- och 
restavfall 

 -        1,6      -        1,6    

ÅVS:er  -        1,1      -        1,2     

Summa  2,4      9,3  2,2   7,8   

1) I den beräknade ersättningen från producenter för administration ingår inte 
kundtjänst och overheadkostnader men det gör det i kommunens andel av kostnaderna. 

 

 

 



Page 24 of 36



Page 1 of 36



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2023-02-25 KS.2023.64

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

Justering av barn och elevpeng 2023

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

Godkänna justering av barn och elevpeng i åk 4 - 6 från 80 576 kr/år till 79 822 kr/år och för
åk 7 - 9 från 79 822 kr/år till 80 576 kr/år.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023–2025 Kf 2022 § 61 (KS.2022.25)
togs beslut om barn och elevpeng i de olika ålderskategorierna. Det skedde en förväxling
mellan barn och elevpengen för åk 4-6 och åk 7-9.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en justering görs så att barn och
elevpengen för åk 4-6 justeras från 80 576 kr/år till 79 822 kr/år. När det gäller åk 7 - 9
föreslås en justering från 79 822 kr/år till 80 576 kr/år. I övriga ålderskategorier är siffrorna
för Barn och elevpengen de samma som i budgetbeslutet följaktligen behöver inga
justeringar göras där.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-02-25
Bilaga till beslut justering av barn och elevpeng

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Controller (Få)
Ekonomichef (Fk)

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen



Bilaga 1: Översikt barn och elevpengs nivå
Budgetbeslut Justerat beslut 
nov.2022 KS mars 2022

Ålder  Kr/år kr/år
Förskola 1-3 år 142 549 142 549
Förskola 4-5 år 98 802 98 802
Förskoleklass 6 år 57 154 57 154
Åk 1-3 7-9 år 73 807 73 807
Åk 4-6 10-12 år 80 576 79 822 Justerad nivå
Åk 7-9 13-15 år 79 822 80 576 justerad nivå
Särskolan F-6 6-12 år 334 788 334 788
Särskolan 7-9 13-15 år 383 801 383 801
Fritidshem 6-12 år 35 970 35 970
Gymnasieskola 16-18 år 137 946 137 946
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Kommunens styrdokument 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2023-02-21

Bilaga. Förteckning över kommunens styrdokument 2023-02-21

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FK)

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att
revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens styrdokument
2022. Totalt 152 styrdokument redovisas, varav 18 dokument är fastställda av förvaltnings-
eller kommunchef och resterande av kommunfullmäktige eller politisk nämnd/ styrelse. Ett
flertal styrdokument bedöms vara i behov av översyn och eventuell revidering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att kommun-
styrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, ges i uppdrag att säkerställa att översyn och
eventuell revidering genomförs.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Styrdokument, Oxelösunds kommun 2022 
Förtecknade styrdokument är aktuella. För dokument som markerats med översyn/revision 
finns behov av aktualitetsprövning och eventuell revidering. För dokument som har en 
beslutad giltlighetstid har detta angetts. 
 

 Styrdokument Aktualitet 

1 Vision 2025 Revideras 2023 
   

2 Mål och budget samt verksamhetsplaner   
  Mål och budget 2023-2025 
  Taxor och avgifter 2023 
  Taxor och avgifter, grunder för avgiftssättning Aktuellt 
      
  Verksamhetsplaner   
  Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2022-2024 
  Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden 2023-2025 
  Verksamhetsplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2023-2025 
  Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden  2022 
  Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden  2022-2024 

   

3 Arbetsordning och reglementen    
  Arbetsordning för kommunfullmäktige Aktuellt 
  Huvudreglemente för Oxelösund kommuns nämnder Aktuellt 
  Reglementen för kommunala nämnder Aktuellt 
  Reglemente för kommunstyrelsen Aktuellt 
  Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Revideras 2023 
  Reglemente för krisledningsnämnden Aktuellt 
  Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Aktuellt 
  Reglemente för utbildningsnämnden Revideras 2023 
  Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Revideras 2023 
  Reglemente för valnämnden Aktuellt 
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 Styrdokument Aktualitet 

  Reglementen för kommunala råd   

  Reglemente för kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor Aktuellt 
  Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet Aktuellt 
  Reglementen för gemensamma instanser   
  Reglemente, Förbundsdirektionen i Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund Aktuellt 
  Reglemente, Förbundsordning för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund Aktuellt 
  Reglemente, Nyköping-Oxelösunds gemensamma Överförmyndarnämnd Aktuellt 
  Reglemente för växelnämnden Aktuellt 
  Övriga kommunala reglementen   
  Arkivreglemente  Aktuellt 
  Attestreglemente Aktuellt 
  Internkontrollreglemente Aktuellt 
  Kommentarer till redovisningsreglemente Revideras 2023 
  Redovisningsreglemente  Revideras 2023 
  Reglemente för kommunrevisorerna  Revideras 2023 

   

4 Delegations- och verkställighetsordningar   
  Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen Aktuellt 
  Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Aktuellt 
  Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Aktuellt 
  Delegationsordning för Utbildningsnämnden Aktuellt 2023 
  Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden  Aktuellt 

   

5 Bolagsordning och ägardirektiv   
  Helägda Kommunföretag   
  Bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB Aktuellt 
  Bolagsordning för Oxelö Energi AB Aktuellt 
  Bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB Aktuellt 
  Ägardirektiv för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 2023-2025 
  Ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB 2023-2025 
  Ägardirektiv för Oxelö Energi AB 2023-2025 
  Avkastningsplan för de kommunala bolagen Aktuellt 
  Uppdragsbeskrivning för ordföranden i dotterbolagen Aktuellt 
  Företagspolicy för Oxelösunds kommun Aktuellt 
  Arbetsordning för styrelse i Oxelösunds Förvaltnings AB Aktuellt 
  Arbetsordning för styrelse i Oxelö Energi AB Aktuellt 
  Arbetsordning för styrelse i Kustbostäder i Oxelösund AB Aktuellt 
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 Styrdokument Aktualitet 

  Delägda företag   

  ONYX Näringslivsutveckling AB  Aktuellt 
  Bolagsordning, Oxelösunds Hamn AB Okänt  

   

6 Kommunala planer och program   
  Integration och mångfald   
  Integrationsplan -Att möta nyanlända i Oxelösund Aktuellt 
  Mångfaldsarbete Aktuellt 
  Handlingsplan för nationella minoriteter Revideras 2023 
  Kultur   
  Kulturplan för Oxelösund 2018-2025 2025 
  Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2021-2023 Revideras 2023 
  Natur, miljö, bostäder och kost   
  Naturvårdsplan fastlandet Aktuellt 
  Naturvårdsplan skärgården Aktuellt 
  Plan oljeskada till sjöss Aktuellt 

  Renhållningsordning och avfallsplan 2024 
  Bostadsförsörjningsprogram Aktuellt 
  Kostpolitiskt program Aktuellt 
  Näringsliv och besöksnäring   
  Program för näringslivsutveckling Aktuellt 
 Plan för besöksnäringen i Oxelösund 2019-2023 2023 
  Personal   
  Personalpolitiskt program Aktuellt 
  Trygghet och säkerhet   
  Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023 Revideras 2023 
  Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 Revideras 2023 
  Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 1 Revideras 2023 

  
Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 2 (Sekretess enligt Offentlighets- 
och sekretesslag (2009:400) 18 kap, 13 §) Revideras 2023 

  Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun Revideras 2023 
  Handlingsplan, Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Aktuellt 

  
Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtro-
endevalda Aktuellt 

  Säkerhetsskyddsanalys Revideras 2023 
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 Styrdokument Aktualitet 

7 Riktlinjer    
  Barn och unga   
  Riktlinje för elevresor på gymnasium, Komvux och folkhögskola Aktuellt 
  Riktlinje för ersättning av måltider och läromedel Aktuellt 

  Riktlinjer för skolplacering i Oxelösunds kommun Aktuellt 

  Riktlinjer för förskola, omsorg på kvällar, nätter och helger samt fritidshem 
Aktuellt, revide-
ras 2023 

  Riktlinjer för skolskjuts på grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Aktuellt 
  Riktlinje för inackorderingsbidrag Aktuellt 

  
Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fri-
tidsförvaltningen Aktuellt 

  Ekonomi, betalning och upphandling   
  Riktlinjer för den finansiella verksamheten Revideras 2023 
  Riktlinjer för investering och leasing   
  Riktlinjer betalningsvillkor Revideras 2023 
  Påminnelse och kravrutin   
  Riktlinjer för upphandling Aktuellt 
  Riktlinjer för sekretess vid upphandlingar Aktuellt 
  Folkhälsa   
  ANDT-strategi Aktuellt 
  Färdtjänst och bistånd   
  Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Aktuellt 
  Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Aktuellt 
  Föreningsstöd   
  Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper Aktuellt 
  Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Aktuellt 
  Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar Aktuellt 
  Riktlinjer för kommunens bidrag till studieförbunden Aktuellt 
  Förtroendevalda   
  Riktlinjer för kommunalt partistöd Aktuellt 
  Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Aktuellt 
  Bilaga till Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Aktuellt 
  Medborgardialog   
  Riktlinjer för medborgardialog Aktuellt 
  Riktlinjer för e-förslag Aktuellt 
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 Styrdokument Aktualitet 

  Miljö   
  Riktlinjer för ett miljövänligare båtliv Revideras 2023 
  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö  Aktuellt 
  Riktlinjer för Jogersö koloniområde Revideras 2023 
  Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln  Revideras 2023 
  Kost   
  Riktlinjer för mat och måltider Aktuellt 
  Riktlinjer för specialkost Aktuellt 
  Stipendier   

  
 
Riktlinjer för miljöstipendium Aktuellt 

  Riktlinjer för kulturstipendier Revideras 2023 
  Riktlinjer för idrottsstipendier Revideras 2023 
  Tomt och fastighet   
  Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun Aktuellt 
  Riktlinjer för fördelning av fritidshus Revideras 2023 
  Riktlinjer för tomtkö, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark Aktuellt 
  Trafik   
  Lokala trafikföreskrifter Aktuellt 
  Vård- och omsorg   

  Riktlinjer för social dokumentation inom Vård och Omsorg  Aktuellt 

  Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar  Revideras 2023 

  Medicintekniska produkter  Revideras 2023 

  Riktlinjer för vård i livet slut  Aktuellt 
  Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Aktuellt 
  Riktlinjer för alkoholservering i Oxelösunds kommun Aktuellt 

  Riktlinjer för avvikelsehantering enligt SoL och LSS Revideras 2023 
  Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings- och vård-och omsorgsförvaltningen  Aktuellt 
  Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Aktuellt 
  Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) Revideras 2023 

  Handlingsplan för demensomvårdnad Aktuellt 

  Riktlinjer för insatser, kontaktperson/familj Aktuellt 

  Riktlinjer för placering av barn och unga Aktuellt 

  Riktlinjer för Oxelösunds kommuns behandlingscentrum Aktuellt 

  
Lokal handlingsplan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer – arbetsrutin för so-
cialtjänsten i Oxelösunds kommun Aktuellt 

  Riktlinjer för våld i nära relation Aktuellt 
  Riktlinjer för missbruksvård Aktuellt 
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 Styrdokument Aktualitet 

  IT, telefon och information   
  Riktlinjer för IT-säkerhet inom Oxelösunds kommun Revideras 2023 
  Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun Revideras 2023 
  Systemförvaltningsstrategi, systemförvaltningsmodell Aktuellt 

  Riktlinjer för informationssäkerhet Aktuellt 

  Riktlinjer för användning av tjänste-mobiltelefon Aktuellt 

  Riktlinjer för telefon och e-post Aktuellt 

  Riktlinje för digital välkomstskylt Aktuellt 

  Riktlinje för tjänsteabonnemang Aktuellt 

  
Samverkansavtal Gemensam IT-verksamhet Nyköpings och Oxelösunds kommu-
ner Aktuellt 

  Personal och arbetsmiljö   
  Riktlinje för distansarbete och distansmöten Aktuellt 
  Löneriktlinjer Aktuellt 
  Riktlinjer för arbetsmiljö Aktuellt 
  Riktlinjer för alkohol och droger Revideras 2023 
  Övriga   
  Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet Aktuellt 
  Riktlinjer för Oxelösund kommuns styrdokument Aktuellt 
  Riktlinjer för konst i Oxelösunds kommun Aktuellt 
  Riktlinjer för namnsättning Aktuellt 
  Riktlinjer för sponsring Aktuellt 
  Riktlinjer om muta, korruption och jäv Aktuellt 
  Oxelösunds vapen Aktuellt 
  Rutiner för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år Aktuellt 
  Prioriteringsordning vid uthyrning av planer och lokaler Aktuellt 
  Riktlinjer för disposition av kulturfond i Oxelösunds kommun Aktuellt 

   

8 Kommunala policyn   
  Policy för målstyrning och roller Aktuellt 
  Finanspolicy Aktuellt 
  Företagspolicy för Oxelösunds kommun Aktuellt 
  Policy för ersättning till anställda för skada på egendom Revideras 2023 
  Mat och måltider, Policy  Aktuellt 
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Antagande av ny förbundsordning RAR Sörmland

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

Anta ny förbundsordning för samordningsförbundet RAR Sörmland

2. Sammanfattning

RAR är en akronym för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser.

RAR Sörmland är ett samordningsförbund som består av medlemmarna
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.
Tillsammans jobbar förbundet utifrån målsättningen att ge människor bättre förutsättningar
att försörja sig själva och vara mindre beroende av bidrag från samhället.

Nu gällande förbundsordning fastställdes 2009 och behöver uppdateras. Uppdateringen
har skett utifrån den mall för förbundsordning som Nationella rådet tagit fram.

Utöver anpassningen till Nationella rådets rekommendationer har förändringar gällande
ersättning till ledamöter och ersättare i styrelsen gjorts. Ersättningen följer de principer som
gäller för förtroendevalda i Region Sörmland.

Mindre justeringar av redaktionell karaktär har gjorts, exempelvis har landsting bytts ut mot
region.

Samtliga förändringar redovisades som förslag på förändringar, på samordningsförbundets
medlemsmöte den 6 oktober 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-02-21 Antagande av ny förbundsordning RAR Sörmland
Förslag till ny förbundsordning RAR Sörmland

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR Sörmland (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Förbundsordning Dnr: 2023 / 

Skapad av: Charlotta Skålén, förbundschef Beslutad av: Förbundsstyrelsen 2022-12-08 

 

 

FÖRBUNDSORDNING 

FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, länets kommuner och Region Sörmland.  

 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn är Samordningsförbundet RAR i Sörmland.  

 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 
Förbundets säte är Nyköping. 

 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland samt länets 

nio kommuner. 

 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Sörmland svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Sörmland och länets kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma samordnade insatser och 

genomförande av dessa i syfte att individer, som står långt från arbetsmarknaden, ska uppnå eller 

förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.   

 

5 § STYRELSEN 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 

ersättare. Varje förbundsmedlem utser minst en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- 

och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året 

efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande. 

 

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Innan beslut om budget ska ett samråd med medlemmarna ske.  

 

Förbundet har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
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Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är 

avsedda för enskilda.  

 

 

 
7 § PERSONAL 
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman som leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens 

anvisningar.  

8 § INITIATIVRÄTT 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive 

huvudmans beslutsordning).  

 

9 § SAMRÅD 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs 

för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

10 § KUNGÖRELSER 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 

hemsida.  

 

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 

Region Sörmland med en fjärdedel samt kommunerna med en fjärdedel. Fördelningen mellan 

kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen 

avser.  

 

12 § STYRNING OCH INSYN  
Uppföljningar med helårsprognos presenteras för medlemmarna i samband 

med medlemsmöte två gånger per år. Bokslut skickas för godkännande till förbundets medlemmar 

tillsammans med hemställan om medlemsavgift. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 

krediter för verksamheten.  

 

13 § BUDGET 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av 

mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 

verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas. 

 

14 § REVISORER OCH REVISION  
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Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor 

för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 

Försäkringskassan utse en gemensam revisor. För länets nio kommuner och Region Sörmland 

utser Nyköpings kommun en gemensam revisor. 

 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 mars 

2007. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det  

att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras 

i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

 

15 § UTTRÄDE 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska  

mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 

kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 

§. 

 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter  

ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.  

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 

redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar 

därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är 

upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 

 

17 § TVISTER 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 
Arvode och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse utgår 

från samma principer som gäller för förtroendevalda i Region Sörmland. Till ordförande utgår 3% 

och till vice ordförandena utgår 1,5% av referensarvodet. Referensarvodet är 100 % av gällande 

riksdagsledamotsarvode.  

 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

 

19 § ARKIVTILLSYN 
Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 
Förbundets bildades den 1 maj 2005.  
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Inriktning för Oxelösund kommuns trygghets- och

säkerhetsarbete 2023-2026

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Styrdokumentet Inriktning för Oxelösund kommuns trygghets- och säkerhetsarbete

2023-2026 fastställs.

Kommunstyrelsen har gett kommunchefen att revidera kommunens
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.

I förslag till nytt styrdokument har kommunstyrelseförvaltningen översiktligt beskrivit
kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet i sin helhet omfattande;

o Krisberedskap

o Civilt försvar

o Kontinuitetshantering

o Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

o Räddningstjänst

o Informationssäkerhet
o Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete

Kommunens uppdrag och mål för arbetet inom respektive område ovan regleras i
lagstiftning och centrala överenskommelser eller i rekommendationer från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunstyrelseförvaltningen
bedömer därför att ett nytt handlingsprogram, enligt en målstyrande modell, inte är
nödvändigt.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att kommunfullmäktige fastställer ett
inriktningsdokument, för den innevarande mandatperioden, som anger den politiska
inriktningen för de områden som sammantaget ska bidra till att Oxelösund blir och
upplevs som en trygg och säker kommun att leva, verka och vistas i.
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3. Ärendet

3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2020 ett nytt handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst (KF 2020, § 115). Verksamheten hade tidigare reglerats i
kommunens Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023, men den
delen togs nu bort från programmet.

Som en följd av ovanstående fick kommunchefen i uppdrag att revidera
handlingsprogrammet (KS 2021, § 187).

3.2 Nuvarande handlingsprogram
Det nuvarande handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun beskriver
kommunens arbete och mål på olika nivåer för perioden 2021-2023 inom områdena:

3.3 Nytt styrdokument för trygghets- och säkerhetsarbetet
I förslag till nytt styrdokument har kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att
inkludera arbetet med civilt försvar, kontinuitetshantering samt informationssäkerhet.
Trygghets- och säkerhetsarbetet i sin helhet omfattar därmed:

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag
Kommunens ansvar, uppdrag och mål för arbetet inom respektive område ovan regleras i
lagstiftning och centrala överenskommelser eller i rekommendationer från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därför att ett nytt
handlingsprogram, enligt den tidigare målstyrande modellen, inte är nödvändigt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett
inriktningsdokument, för den innevarande mandatperioden, som anger den politiska
inriktningen för de områden som sammantaget ska bidra till att Oxelösund blir och upplevs
som en trygg och säker kommun att leva, verka och vistas i.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef/säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2023-02-21

o Krisberedskap

o Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

o Skydd mot olyckor (räddningstjänst)

o Säkerhetsskydd

o Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete

o Krisberedskap

o Civilt försvar

o Kontinuitetshantering

o Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

o Räddningstjänst

o Informationssäkerhet
o Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete
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1. Inledning 
Brott, olyckor, skador och olika typer av samhällsstörningar skapar upplevelser av 
otrygghet hos kommunens invånare. Ofta ger sådana händelser också efterverk-
ningar i kommunen. Att i samverkan med andra aktörer hantera trygghets- och sä-
kerhetsfrågor, med såväl ett individ- som samhällsperspektiv, är därför en angelä-
gen kommunal arbetsuppgift.  

Styrdokumentet Inriktning för Oxelösund kommuns trygghets- och säkerhetsarbete 
beskriver översiktligt hur kommunen arbetar med de delarna som sammantaget ut-
gör kommunens säkerhets- och trygghetsarbete. Dokumentet anger också den poli-
tiska inriktningen för dessa delar, som tillsammans ska bidra till att Oxelösund blir 
och upplevs som en trygg och säker kommun att leva, verka och vistas i.  

1.1 Övergripande inriktning för säkerhets- och trygghetsarbetet 
Oxelösunds kommun ska förebygga oönskade negativa händelser samt ha förmåga 
att hantera konsekvenser av sådant som ändå inträffar. Säkerhets- och trygghetsar-
betet ska; 

o Minska riskerna för störningar i samhällsviktig verksamhet1 samt bygga och ut-
veckla förmågan att hantera störningar och kriser som ändå inträffar. 

o Utveckla förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap 
och krig samt att i övrigt utgöra en del av skyddet av Sveriges säkerhet. 

o Säkerställa kommunens förmåga att förebygga och hantera risker för olyckor i 
fredstid och under höjd beredskap. 

o Förebygga brott och bidra till att Oxelösund upplevs som en trygg och säker-
kommun. 

o Värna personalens och de förtroendevaldas säkerhet och arbetsmiljö. 

För att uppnå detta bedrivs och inriktas säkerhetsarbetet inom sju huvudsakliga del-
områden: 

 Krisberedskap och civilt försvar 
 Kontinuitetshantering 
 Räddningstjänst 
 Informationssäkerhet 
 Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
 Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete 

 
 
 
 
 

 
1 Med samhällsviktig verksamhet avses; Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller   
  säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller   
  säkerhet. 
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1.2 Organisation och ansvar  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghets- och säkerhetsfrågor 
i Oxelösund och utövar genom ansvariga tjänstemän fortlöpande uppföljning och till-
syn över arbetet. 

Kommunens nämnder ansvarar för att säkerhetsarbetet inom deras respektive om-
råden bedrivs enligt kommunens inriktning och den lagstiftning som är tillämplig på 
verksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret för att 
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete bedrivs enligt kommunens policy, lag-
stiftning samt övriga externa och interna styrdokument.  

Kommunchefen är säkerhetschef och ytterst verkställande ansvarig för säkerhetsfrå-
gor i kommunen. Säkerhetsstrategen ersätter kommunchefen i vissa frågor. I ären-
den gällande säkerhetsskydd är kommunchefen säkerhetsskyddschef och säker-
hetsstrategen är biträdande säkerhetsskyddschef.  
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2. Krisberedskap 
Kommunfullmäktige i Oxelösund fastställde i november 2019 ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap2. Styrdokumentet redogör för; 

o Utgångspunkter och övergripande inriktning för kommunens arbete med krisbe-
redskap 

o Den övergripande styrningen av arbetet med krisberedskap i kommunens för-
valtningar och bolag  

o Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
o Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
o Kommunens planering avseende krisberedskap inom olika områden 

Krisberedskapens principer 
Krisberedskapen i Sverige bygger på tre grundläggande principer som sammanta-
get innebär att krisberedskap handlar om en förmåga som ska tillskapas av varje 
ansvarig aktör i den dagliga verksamheten; 

o Ansvarsprincipen 
Alla som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden har mot-
svarande ansvar vid olika typer av samhällsstörningar.  
  

o Närhetsprincipen 
Samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast be-
rörda och ansvariga.  
 

o Likhetsprincipen 
Verksamheter ska inte göra större förändringar i organisationen än vad situat-
ionen kräver. Verksamheten ska alltså under samhällsstörningar, så långt det är 
möjligt, fungera som vid normala förhållanden. 

Geografisk områdesansvar 
Kommunen har ett särskilt ansvar för krisberedskapen inom sitt geografiska område. 
För att möta upp detta ansvar är kommunen sammankallade för ett nätverk med ak-
törer som bedöms som viktiga samverkanspartners inför och vid extraordinära hän-
delser.  
 

Inriktning för arbetet med krisberedskap 
Verksamhetsansvar ändras inte vid en samhällsstörning. Den som ansvarar 
för en verksamhet under normala omständigheter har motsvarande ansvar vid 
en samhällsstörning.  
Under en kris eller störning ska kommunens ordinarie verksamheter fortsätta 
att bedrivas så likt vardagens som möjligt. 
Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kom-
munen möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser 
inför extraordinära händelser. 
 

 
2 Kommunfullmäktige 2019-12-11, § 136 
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3. Civilt försvar 
Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, näringsliv, civilsamhället 
och enskilda vidtar för att förbereda Sverige för krig. 
I fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgär-
der, med den inriktning som beskriv under krisberedskap ovan.  
Under höjd beredskap, och ytterst krig, utgörs verksamheten av nödvändiga åtgär-
der för att upprätthålla det nationella målet för det civilt försvaret som är att ha för-
måga att; 

o värna civilbefolkningen, 
o säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
o upprätthålla en nödvändig försörjning, 
o bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår om-

värld, 
o upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till 

att stärka försvarsviljan, 
o bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrest-

ningar på samhället i fred, och 
o med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfräm-

jande och humanitära insatser. 

Den överenskommelse som ingåtts mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande civilt förvar 
anger att prioriterade uppgifter för kommunen är kompetenshöjning, säkerhetsskydd 
samt krigsorganisation3. 

Kompetenshöjning gällande höjd beredskap och totalförsvar  
Nyckelpersoner i kommunen ska ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig.  

Säkerhetsskydd 
Kommunen ska ha de förutsättningar som behövs och som följer av säkerhets-
skyddslagen för att kunna arbeta med de uppgifter som föreskrivs kommunen när 
det gäller förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap. 

Krigsorganisation och dess bemanning 
Den verksamhet som avses att bedrivas under höjd beredskap behöver planer för 
sin organisation, omfattande personalbemanning och de övriga resurser som be-
hövs för att kunna bedriva verksamheten. 

  

 
3 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. SKR 2022/00754 
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Inriktning för arbetet med civilt försvar 
Förtroendevalda och tjänstemän i kommunens organisation ska ha kunskap om 
kommunens ansvar vid höjd beredskap samt om totalförsvaret i övrigt. 
Verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och/eller som hanterar sä-
kerhetsskyddsklassificerad information ska ha tillräckliga förutsättningarna för att be-
driva verksamheten med ett tillräckligt säkerhetsskydd. 
Kommunen ska ha planer för hur (avsedd) verksamhet ska organiseras, bemannas 
och i övrigt resurssäkras för att kommunen ska kunna höja sin beredskap och bed-
riva verksamheten under höjd beredskap. 
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4. Kontinuitetshantering  
Kontinuitetshantering är en viktig del av kommunens arbete med krisberedskap och 
civilt försvar. Kontinuitetshantering innebär att samhällsviktiga verksamheter plane-
rar för att upprätthålla sin verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vilken störning 
den utsätts för. Det kan t ex handla om situationer med avbrott i el- eller vattenför-
sörjning, att personal inte kommer till jobbet eller att leveranser av viktiga varor och 
tjänster uteblir. 
Arbetet med kontinuitetshantering innebär att en samhällsviktig verksamhet; 
o Identifierar de resurser som behövs för att verksamheten ska fungera 
o Bestämmer vad som är acceptabla avbrottstider  
o Genomför åtgärder som till exempel minskar risken för avbrott 
o Tar fram planer, innehållande rutiner och checklistor, för att hantera de stör-

ningar som ändå kan uppstå 

 
 
Inriktning för arbetet med kontinuitetshantering 
Samhällsviktiga verksamheter i Oxelösunds kommunen ska bedriva ett arbete med 
kontinuitetshantering för att förebygga negativa effekter av verksamhetsstörningar 
samt för att reducera avbrottstider. 
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5. Räddningstjänst 
Varje vecka dör nästan 60 personer och i genomsnitt 2 000 läggs in på sjukhus till 
följd av olyckor i Sverige. Det orsakar stort personligt lidande för de direkt inblan-
dade och människor i deras närhet. Samhällskostnaden för olyckorna uppgår till 65 
miljarder kronor varje år, främst i medicinska kostnader och produktionsbortfall. När 
vi aktivt och effektivt förebygger och hanterar olyckor kan vi både minska det per-
sonliga lidandet och samtidigt göra stor samhällsekonomisk nytta. 
Kommunen ska enligt 3 kapitlet 3§ och 8§ enligt Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor ha ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst. Kommunens handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till rädd-
ningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge 
det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.  
Kommunfullmäktige har fastställt ett Handlingsprogram för förebyggande verksam-
het och räddningstjänst4. Handlingsprogrammet är gemensamt för Nyköping, Trosa, 
Oxelösund och Gnesta kommuner. Nyköpings kommun/Sörmlandskustens rädd-
ningstjänst bedriver, genom civilrättsliga avtal, den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten i kommunerna. 
 

Inriktning för arbetet med räddningstjänst 
Kommunens räddningstjänst ska bedrivas i enlighet med målen i Handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i syfte att; 
o minska skadeutfallet till följd av olyckor,  
o öka kommuninvånarnas kunskap om individanpassat brandskydd,  
o stärka samhällets förmåga att bryta en negativ skadeutveckling,  
o stärka förmågan att hantera sällanhändelser och komplexa räddnings-

insatser,  
o stärka förmågan att genomföra räddningsinsats vid samhällsstörningar 

och under höjd beredskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

4 Kommunfullmäktige 2021-12-08, § 112. 
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6. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bedrivs i enlighet 
med det ansvar och de intentioner som uttrycks i Lag om kommuners ansvar för 
brottsförebyggande arbete5.  
Lagen anger att kommunen på ett strukturerat, kunskapsbaserat arbetssätt ska kart-
lägga och analysera brottsligheten inom sitt geografiska områden och ta ställning till 
behovet av brottsförebyggande åtgärder.  
Syftet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är ökad trygghet 
och minskad förekomst av brott.  Arbetet bedrivs utifrån kunskapsbaserad forskning 
om kända risk- och skyddsfaktorer och genomförs i intern och extern samverkan. 
Viktiga komponenter i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är; 
o Utveckling av kunskapsbaserade arbetssätt för att upptäcka och motverka 

otrygghetstrender i kommunen. 
o Överenskommelse om samverkan med polismyndigheten om ett gemensamt 

brottsförebyggande arbete. 
o Kartläggning och analys i en aktörsgemensam lägesbild som underlag för priori-

tering av målgrupper och insatser. 
 

Våldsbejakande extremism  
Kommunstyrelsen har fastställt en Handlingsplan för Förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism6. Handlingsplanen syftar till att; 
o Skydda individer och grupper mot hot och våld 
o Stötta människor som är eller kan hamna i riskzonen för ett extremistiskt beteende 
o Värna demokratin och samhället i övrigt 

Grunden för arbetet är kartläggning och kunskap om den rådande situationen. Med den kun-
skap som kartläggningen ger kan kommunen planera för förebyggande insatser. 
 

Inriktning för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Oxelösunds kommun ska 
bedrivas utifrån ett strukturerat, kunskapsbaserat angreppsätt och bygga på kart-
läggning och analys av situationen i kommunen.  
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Oxelösund ska bedrivas 
mot bakgrund av en aktuell lägesbild 

 
 
 

  

 
5 Träder i kraft 1 juli 2023 
6 Kommunstyrelsen 2017-01-25, § 8 
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7. Informationssäkerhet 
Information som finns och hanteras i Oxelösunds kommun är en viktig tillgång och 
värdefull för både kommunen och för andra. Kommunens informationstillgångar, di-
gitala såväl som analoga, behöver därför skyddas så att; 
o den alltid finns tillgänglig när vi behöver den 
o vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd 
o endast behöriga personer får ta del av den  
o enskildas rätt till skydd av personuppgifter tillgodoses 
 

Arbetet med informationssäkerhet i Oxelösund omfattar kommunens samtliga verk-
samheter och medarbetare. Ansvaret följer det delegerade verksamhetsansvaret. 
Det innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för att 
skydda information som hanteras inom den verksamheten. 
 
Att särskilt verka för 
o God informationssäkerhetskultur 

Genom ökad medvetenhet och kunskap om informationssäkerhet så minskar ris-
ken för brister och incidenter i informationshanteringen, efterlevnaden av regler 
och lagar blir bättre och acceptansen och förståelsen för informationssäkerhet i 
stort ökar. Utbildning och kommunikation behöver ske kontinuerligt. 

 
o Skydda information på rätt sätt och efter behov 

För att kunna välja lämpliga skyddsåtgärder för kommunens information så be-
höver vi arbeta systematiskt med att identifiera vilket värde informationen har för 
oss samt att bedöma och hantera informationssäkerhetsrisker. 

 
o Upphandla informationssäkert 

Vid upphandlingar är det viktigt beskriva vilket behov av skydd information har 
och utifrån dessa ställa informationssäkerhetskrav. Dessutom behöver vi följa 
upp att leverantörer och leverans av varor och tjänster svarar mot ställda inform-
ationssäkerhetskrav. 

 

Inriktning för arbetet med informationssäkerhet 
Oxelösunds kommun ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssä-
kerhetsarbete som förutsättning för kommunens verksamheter att bedrivas utan all-
varliga incidenter och störningar.  
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8. Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete 
Kommunens interna säkerhets- och arbetsmiljöarbete bedrivs i huvudsak med ut-
gångspunkt i ett systematisk och kontinuerligt arbetssätt. För att stärka säkerheten 
för medarbetare och förtroendevalda ytterligare finns riktlinjer och rutiner för skydd 
mot bland annat hot- och våldssituationer samt påverkanssituationer.  

Systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete 
Oxelösunds kommun, som arbetsgivare, ska systematiskt planera, leda och kontrol-
lera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav 
på en god arbetsmiljö. Arbetet/systematiken omfattar ett flertal moment och delar; 
o Fördelning av arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, 

nämnder och förvaltningschefer till enhetschefer. 
o Respektive chefs kartläggning, riskbedömning och SSAM-planering på enhets-

nivå (tillsammans med medarbetare). 
o Central årlig uppföljning av enheternas SSAM-arbete samt av enheternas före-

skriva egenkontroller av säkerhet. 
o Återkommande intern arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer i Oxelösunds 

kommun (minst vart fjärde år). 
o Återkommande intern säkerhetsutbildning; Risk- och brandutbildning samt första 

hjälpen och hjärt-/lungräddning. 
 
Otillåten påverkan 
Tjänstepersoner och förtroendevalda i Oxelösunds kommun fattar beslut som är av 
stor betydelse för allmänheten och som kan vara väldigt viktiga, ibland direkt livsav-
görande, för enskilda kommuninvånare.  
Det medför att personer kan försöka påverka beslutsfattare att fatta felaktiga beslut 
eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Sådan påverkan kan ske i 
form av bl a trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. 

Stöd för medarbetare 
Kommunchefen har fastställt riktlinjer som beskriver hur Oxelösunds kommun age-
rar när medarbetare ställs inför situationer där någon -medvetet eller omedvetet- för-
söker att påverka en medarbetares tjänsteutövning genom att hota, ofreda, kränka 
eller trakassera medarbetaren. 
Riktlinjerna beskriver olika former av påverkan, hur en påverkanssituation kan han-
teras samt vilka resurser för skydd som finns tillgängliga. 
Riktlinjerna är avgränsad till hanteringen av händelser ur ett säkerhetsperspektiv7. 
De arbetsmiljömässiga aspekterna, till exempel stöd till medarbetaren, riskinvente-
ring, förebyggande åtgärder med mera beskrivs i kommunens personalhandbok8.  
 
 
 
 

 
7 Här i betydelsen att dessa händelser/situationer påverkar kommunens förutsättningar att upprätt- 
  hålla sin verksamhet och att bedriva denna rättsligt korrekt. 
8 Origo.oxelosund.se, Service och stöd/personalhandboken 
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Stöd för förtroendevalda 
Kommunfullmäktige har fastställt Plan för hantering av hot-, och våldssituationer 
samt trakasserier riktade mot förtroendevalda (KF 2018, §82 ). 
Planen beskriver hur situationer med hot, våld och trakasserier kan förebyggas samt 
hur de kan hanteras av den enskilde om de ändå inträffar. Vidare beskriver planen 
hur en hot- och våldssituation ska hanteras efter det att den har inträffat, med avse-
ende på stöd till den utsatta samt ansvarsfördelning mellan de politiska partierna 
och kommunens tjänstemannaorganisation. 
Syftet med planen är att, så långt det är möjligt, skapa en trygg och säker arbetssitu-
ation för kommunens förtroendevalda när de utför sina offentliga förtroendeuppdrag. 
 
Inriktning internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete 
Kommunens verksamheter ska bedriva ett systematisk säkerhets- och arbetsmiljö-
arbete som förebygger ohälsa och olycksfall, driftstörningar samt skador på egen-
dom.  
Kommunens medarbetare ska ha kunskap och färdigheter att förebygga brand och 
andra olyckor/olyckfall samt förmåga att kunna hantera sådana situationer om de 
ändå inträffar. 
Kommunens medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli utsatta 
för otillåten påverkan genom hot, våld, ofredande, kränkning eller trakasserier. 
Kommunens förtroendevalda ska inte kunna påverkas i sin roll som beslutsfattare 
genom hot, våld eller trakasserier. Uppdrag ska kunna utföras utan inskränkningar 
samt med en godtagbar känsla av trygghet och säkerhet. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2023-02-20 KS.2022.156

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

Återremitterat ärende Kf § 11, 2023-02-08:

Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB

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

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
bolagen.

I kommunfullmäktiges beslut Kf § 11, 2023-02-08 valde fullmäktige med stöd i
kommunallagens kapitel 5, § 50 att återremittera ärendet till det organ som tidigare berett
ärendet, det vill säga kommunstyrelsen med motiveringen:

[…] med uppdrag om ytterligare beredning och för att klargöra vilka konsekvenser
den föreslagna minskningen av bolagets styrelse kan komma att få.

Samt med hänvisning till att:

Man vill ha fem ordinarie och tre suppleanter. Det begränsar vilka som kommer att sitta i
styrelserna. Det snävar åt demokratin och minskar möjligheten till delaktighet.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att beredningstvånget är uppfyllt på ett fullgott sätt
då kommunstyrelsen fått tillfälle att yttra sig och bereda ärendet i enlighet med de
bestämmelser som återfinns i kommunallagen avseende beredningstvånget.

Vidare bedömer kommunstyrelseförvaltningen att de demokratiska aspekterna av att
minska på styrelserna inte är tillämpliga med hänvisning till sysslomannaansvaret för
styrelseledamöterna som råder i aktiebolag.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Små partiers möjlighet till delaktighet och insyn i bolagens arbete påverkas möjligen direkt
men indirekt förblir de opåverkade genom att alla partier finns representerade i både
kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, samt via fullmäktige
som beslutar om ägardirektiv och avkastningsplan för bolagen.

3. Ärendet

Beredningstvånget
I kommunallagens kapitel 5. § 26 föreskrivs att ett ärende måste beredas innan fullmäktige
fattar beslut i ärendet. Beredningskravet är främst till för att fullmäktige som beslutar i
principiella, strategiska och kommunövergripande ärenden ska få ett så tillförlitligt och
allsidigt belyst underlag som möjligt när man fattar sina beslut. Beredningskravet syftar
också till att ge kommunmedlemmarna en större insyn i de ärenden som fullmäktige fattar
beslut om.

Styrelsen är i nästan alla fall den sista instansen i en beredningsprocess inför beslut i
fullmäktige. Styrelsen är enligt kommunallagen kapitel 5. § 28 ytterst ansvarig för
beredningen av alla ärenden till fullmäktige och har därmed en särställning i förhållande till
övriga verksamhetsnämnder.

Enligt Dalman et al. är det vanligt att fullmäktigebeslut överklagas med hänvisning till att
ärendet inte ska ha varit tillräckligt berett i enlighet med kommunallagens föreskrifter. Det
är dock svårt för domstolarna att pröva om beredningens kvalitet så länge de organ
kommunala som berörs av ärendet deltagit i beredningsprocessen.1

Beredningstvånget i kommunallagen föreskriver vidare att alla ärenden som fullmäktige
avgör måste först ha beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.
Styrelsen är som sagt alltid den sista instansen i beredningsprocessen och ytterst ansvarig
för beredningen av alla ärenden. Vilken eller vilka nämnder i övrigt som bör delta i
beredningen beror på det aktuella ärendet.2 I detta fall ser inte
kommunstyrelseförvaltningen att några av verksamhetsnämnderna berörs av frågan om att
minska antalet ledamöter i de kommunala bolagens styrelser på ett sådant sätt att det
befogar att de ska beredas möjlighet att yttra sig i ärendet. Det är kommunstyrelsen som
har uppsiktsplikten över de kommunala bolagen och är då den nämnd som bör yttra sig i
det aktuella ärendet. 3

Det är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att berörda organ i form av
kommunstyrelsen har deltagit i beredningen av ärendet och därmed uppfyllt
beredningstvånget på ett fullgott sätt.

Demokratiska aspekter och frågan om delaktighet och insyn
I Handelsbalken (1736:0123 2) kapitel 18. § 1, formuleras det som kallas för
sysslomannaansvaret:

1 § Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger
där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för
det han om händer får.

1 Dalman, Lena, Lindblom, Ylva, Persson, Germund, Wikell, Staffan, Kommunallagen med kommentarer och
praxis sjätte upplagan 2022, Kommlitt, Stockholm 2021. s. 255f.
2 Prop, 2016/17:171 s 339 f
3 Kommunstyrelsens reglemente, Oxelösunds kommun, § 3, s. 3
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Styrelseledamöter och verkställande direktör i ett aktiebolag har ett så kallat
sysslomannaansvar som innebär en allmän vårdplikt att alltid agera för bolagets bästa,
inget annat. Man tar sålunda på sig ett straffansvar och skadeståndsansvar när man kliver
in i ett styrelseuppdrag och utifrån vårdplikten av bolaget. Man slutar därmed i en mening
att vara förtroendevald politiker i och med att man kliver in i ett uppdrag som
styrelseledamot eller suppleant i ett aktiebolag oavsett om det är kommunalt ägt eller
privatägt.

Såsom styrelseledamot i ett aktiebolag representerar man inte längre ett parti eller den som
nominerat eller valt ledamoten till uppdraget, det vill säga partiet eller fullmäktige.
Företräder man ett parti eller fattar beslut i bolaget utifrån partipolitiska överväganden
skulle det rent av kunna skada bolaget och på så sätt bryter man mot
sysslomannaansvaret och vårdplikten och skulle då kunna bli både straffrättsligt ansvarig
och skadeståndsskyldig gentemot bolaget.

Som ett exempel på sysslomannaansvarets innebörd för ett aktiebolag så kan det vara värt
att lyfta exemplet med att en styrelse eller verkställande direktör i ett aktiebolag har inte
meddelarfrihet då man anser att sysslomannaansvaret går före i enlighet med
Offentlighets- och sekretesslagens kapitel 13. § 2 detta för att belysa den dignitet som
lagstiftaren tillskriver sysslomannaansvaret. För anställda i bolagen råder dock såklart
meddelarfrihet.

Det är via de av fullmäktige årligen beslutade ägardirektiven och avkastningsplanen som
politiken kan styra de kommunala bolagen. Inte via partipolitiska avväganden i
aktiebolagens styrelser.

I yrkandet om återremiss anförs också:
Vi har i Oxelösund ganska stora styrelser i de kommunala bolagen. Sju ordinarie och sju
suppleanter.
Anledningen har historiskt varit att de små partierna velat ha plats. Vi från oppositionen
tycker att det är en viktig synpunkt. Det är bra om de flesta partier har insyn och kunskap
om hela koncernens arbete.

I fråga om delaktighet och insyn i bolagen så står det klart att den direkt minskar genom att
styrelserna blir mindre, genom att representationen blir mindre. Det är dock så att
kommunstyrelsen, där alla partier finns representerade, alltid har möjlighet att kalla
representanter och verkställande direktör för bolagen för att informera om bolagens
verksamhet och på så sätt påverkas inte den indirekta insynen i bolagen nämnvärt enligt
kommunstyrelseförvaltningens bedömning.

Kommunstyrelsen har även det som kallas för uppsiktsplikt, vilket innebär att
kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag. Utöver detta har styrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i
årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet för bolaget och om arbetet utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. På så sätt håller de politiska partierna sig informerade och
delaktiga i styrningen och uppföljningen av de kommunala bolagen oavsett storlek på
styrelserna i dessa bolag via kommunstyrelsen.
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Slutsatser
I fråga om beredningstvånget är uppfyllt på ett fullgott sätt för att fullmäktige ska kunna fatta
ett allsidigt och genomlyst beslut är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det är
uppfyllt.

Med hänsyn till den motivering som anförts vid återremitterandet från fullmäktige gör
kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de minskade storlekarna på de kommunala
bolagens styrelser har mycket begränsade effekter på demokratin, då eventuella
partipolitiska intressen ska underställas vårdplikten som en del av sysslomanaansvaret för
aktiebolaget. Ur lagstiftningens (Handelsbalken 1736:0123 2 och aktiebolagslagen
2005:551) och bolagets synvinkel ska partipolitisk tillhörighet inte spela någon roll i fråga
om det sysslomannaansvar man tar på sig när man blir vald till en styrelse i ett aktiebolag.

Minskad direkt delaktighet och insyn för små partier i bolagens verksamheter minskar men
den indirekta insynen och delaktigheten förblir opåverkad genom att alla partier finns
representerade i både kommunstyrelsen (som har uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen, och därmed har uppdrag att hålla sig informerade om förhållandena i bolagen)
och i kommunfullmäktige (som styr genom ägardirektiv och avkastningsplan).

Med anledning av dessa slutsatser förblir kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i
kommunstyrelsen att stå fast vid tidigare förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-02-22 Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB
efter återremiss

Kommunfullmäktiges beslut Kf § 11, 2023-02-08

Kommunstyrelsens beslut KS § 30, 2023-01-25

Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB

Förslag till bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)
Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
Bolagsverket (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2023-02-08

Utdragsbestyrkande

Kf §11 Dnr KS.2022.156

Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB

Kommunfullmäktiges beslut

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag om ytterligare beredning
och för att klargöra vilka konsekvenser den föreslagna minskningen av bolagets
styrelse kan komma att få.

Sammanfattning

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för
mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i
de kommunala bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, § 3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste det
till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Kommunfullmäktige valde genom en minoritetsåterremiss vid dagens
sammanträde i enlighet med kommunallagens 5:e kapitel, § 50 att skicka tillbaka
ärendet för ytterligare beredning i kommunstyrelsen och med uppdrag om att
utreda vilka konsekvenser ett minskande av bolagets styrelse skulle komma att få.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-25 - Ks § 30
Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB
Förslag till bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2023-02-08

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Ajournering
19.25-19.45

Kommunstyrelsens förslag

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Förslag

Linus Fogel (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt
1.

Linus Fogel (S) yrkar på återremiss avseende beslutspunkt 1 med motiveringen:

Vi har i Oxelösund ganska stora styrelser i de kommunala bolagen. Sju ordinarie och sju
suppleanter.
Anledningen har historiskt varit att de små partierna velat ha plats. Vi från oppositionen
tycker att det är en viktig synpunkt. Det är bra om de flesta partier har insyn och kunskap
om hela koncernens arbete.
Nu vill majoriteten med en avsiktsförklaring ändra på det. Man vill ha fem ordinarie och tre
suppleanter. Det begränsar vilka som kommer att sitta i styrelserna. Det snävar åt
demokratin och minskar möjligheten till delaktighet.
Ärendet är dessutom inte berett. Enligt kommunallagen måste ett ärende beredas innan
beslut i Kf. Att ärendet passerat kommunstyrelsen är inte en tillräcklig beredning. Vi vill att
ärendet återremitteras för beredning och för att klargöra vilka konsekvenser den föreslagna
minskningen får.

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L) och Niclas Lindgren (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag

Dag Bergentoft (M) och Niclas Lindgren (KD) yrkar avslag till Linus Fogels (S)
yrkande om återremiss.

Patrik Renfors (V) och Ann Abrahamsson (C) yrkar bifall till Linus Fogels (S)
yrkande om återremiss.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2023-02-08

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Linus Fogels (S) yrkande om
återremiss. Ordförande finner därefter att fullmäktige med stöd av kommunallagens
5:e kapitel, § 50 beslutat att återremittera genom att minst en tredjedel av
ledamöterna ställt sig bakom Linus Fogels (S) yrkande.

Reservation

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Niclas Lindgren (KD) och Dagmara Mandrela
(SD) reserverar sig mot beslutet om återremiss.
______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 30 Dnr KS.2022.156

Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Sammanfattning

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för
mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i
de kommunala bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, § 3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste det
till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB
Förslag till bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Förslag

Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson
(S) yrkar avslag på framskrivet förslag avseende beslutspunkt 1.

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD) och Dagmara
Mandrela (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot avslag avseende beslutspunkt 1 och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet förslag.

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dem
samma.

Reservation

Linus Fogel (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende beslutspunkt
1.



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 

Högermajoriteten vill avdemokratisera och minska styrelsen storlek, det gör det svårare för
mindre och mellanstora partier att få representation i bolaget. Det kan inte vänsterpartiet gå
med på och av demokratiskäl vill vi avslå ärendet."

______

Beslut till:
Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
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Revidering av bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB

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

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, §3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste
det till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

I bilagt förslag till ny bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB har förslagen till nya
ordalydelser markerats med grön färg.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB

Förslag till ny bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
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Datum

2015-05-19

BOLAGSORDNING FÖR KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB, KBAB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kustbostäder i Oxelösund AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva,
avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av Oxelösunds
kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga koncern. Häri
ingår att svara för drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra offentliga
platser.

Bolaget ska också bygga bostäder, affärslokaler, kollektiva anordningar samt
därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ansvarar för all fastighetsförvaltning inklusive städning av kommunens
fastigheter.

Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och
personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds kommuns
aktiebolagsrättsliga koncern.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bygga, förvärva, avyttra, äga och
förvalta fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds kommun. Bolaget ska i
allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Oxelösunds kommun och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande i bolaget samt att för näringslivet
tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommersiella ändamål. Denna
verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget sköter också underhåll och skötsel av gator, vägar, parker och andra
offentliga platser inom kommunen. Inom områden gällande utförarkompetens kan
även externa kunder finnas. Bolaget har också som ändamål att, med
iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincip
tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter samt
tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk
fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen.
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Bolaget ska leverera tjänster avseende ekonomi, personal, marknad och service
till övriga bolag inom kommunkoncernen samt städning av kommunens
fastigheter och verksamheter.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun, att
till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars
främjande bolaget bildats.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 st och högst 40 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den
ordinarie årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige
förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många
suppleanter.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod,
fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en
suppleant.
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma,
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska
kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Val av en justerare.

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5 Godkännande av dagordning.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
granskningsrapporten.

7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.

12 Anmälningsärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande
och vice ordförande och lekmannarevisorer.

13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
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§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 § får sådant
bemyndigande endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun.
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Återremitterat ärende Kf § 12, 2023-02-08:

Revidering av bolagsordning för Oxelö energi AB

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

1. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
bolagen.

I kommunfullmäktiges beslut Kf § 12, 2023-02-08 valde fullmäktige med stöd i
kommunallagens kapitel 5. § 50 att återremittera ärendet till det organ som tidigare berett
ärendet, det vill säga kommunstyrelsen med motiveringen:

[…] med uppdrag om ytterligare beredning och för att klargöra vilka konsekvenser
den föreslagna minskningen av bolagets styrelse kan komma att få.

Samt med hänvisning till att:

Man vill ha fem ordinarie och tre suppleanter. Det begränsar vilka som kommer att sitta i
styrelserna. Det snävar åt demokratin och minskar möjligheten till delaktighet.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att beredningstvånget är uppfyllt på ett fullgott sätt
då kommunstyrelsen fått tillfälle att yttra sig och bereda ärendet i enlighet med de
bestämmelser som återfinns i kommunallagen avseende beredningstvånget.

Vidare bedömer kommunstyrelseförvaltningen att de demokratiska aspekterna av att
minska på styrelserna inte är tillämpliga med hänvisning till sysslomannaansvaret för
styrelseledamöterna som råder i aktiebolag.

Små partiers möjlighet till delaktighet och insyn i bolagens arbete påverkas möjligen direkt
men indirekt förblir de opåverkade genom att alla partier finns representerade i både

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, samt via fullmäktige
som beslutar om ägardirektiv och avkastningsplan för bolagen.

3. Ärendet

Beredningstvånget
I kommunallagens kapitel 5. § 26 föreskrivs att ett ärende måste beredas innan fullmäktige
fattar beslut i ärendet. Beredningskravet är främst till för att fullmäktige som beslutar i
principiella, strategiska och kommunövergripande ärenden ska få ett så tillförlitligt och
allsidigt belyst underlag som möjligt när man fattar sina beslut. Beredningskravet syftar
också till att ge kommunmedlemmarna en större insyn i de ärenden som fullmäktige fattar
beslut om.

Styrelsen är i nästan alla fall den sista instansen i en beredningsprocess inför beslut i
fullmäktige. Styrelsen är enligt kommunallagens kapitel 5. § 28 ytterst ansvarig för
beredningen av alla ärenden till fullmäktige och har därmed en särställning i förhållande till
övriga verksamhetsnämnder.

Enligt Dalman et al. är det vanligt att fullmäktigebeslut överklagas med hänvisning till att
ärendet inte ska ha varit tillräckligt berett i enlighet med kommunallagens föreskrifter. Det
är dock svårt för domstolarna att pröva om beredningens kvalitet så länge de organ
kommunala som berörs av ärendet deltagit i beredningsprocessen.1

Beredningstvånget i kommunallagen föreskriver vidare att alla ärenden som fullmäktige
avgör måste först ha beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.
Styrelsen är som sagt alltid den sista instansen i beredningsprocessen och ytterst ansvarig
för beredningen av alla ärenden. Vilken eller vilka nämnder i övrigt som bör delta i
beredningen beror på det aktuella ärendet.2 I detta fall ser inte
kommunstyrelseförvaltningen att några av verksamhetsnämnderna berörs av frågan om att
minska antalet ledamöter i de kommunala bolagens styrelser på ett sådant sätt att det
befogar att de ska beredas möjlighet att yttra sig i ärendet. Det är kommunstyrelsen som
har uppsiktsplikten över de kommunala bolagen och är då den nämnd som bör yttra sig i
det aktuella ärendet. 3

Det är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att berörda organ i form av
kommunstyrelsen har deltagit i beredningen av ärendet och därmed uppfyllt
beredningstvånget på ett fullgott sätt.

Demokratiska aspekter och frågan om delaktighet och insyn
I Handelsbalken (1736:0123 2) kapitel 18. § 1, formuleras det som kallas för
sysslomannaansvaret:

1 § Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger
där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för
det han om händer får.

Styrelseledamöter och verkställande direktör i ett aktiebolag har ett så kallat
sysslomannaansvar som innebär en allmän vårdplikt att alltid agera för bolagets bästa,
inget annat. Man tar sålunda på sig ett straffansvar och skadeståndsansvar när man kliver
in i ett styrelseuppdrag och utifrån vårdplikten av bolaget. Man slutar därmed i en mening

1 Dalman, Lena, Lindblom, Ylva, Persson, Germund, Wikell, Staffan, Kommunallagen med kommentarer och
praxis sjätte upplagan 2022, Kommlitt, Stockholm 2021. s. 255f.
2 Prop, 2016/17:171 s 339 f
3 Kommunstyrelsens reglemente, Oxelösunds kommun, § 3, s. 3
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att vara förtroendevald politiker i och med att man kliver in i ett uppdrag som
styrelseledamot eller suppleant i ett aktiebolag oavsett om det är kommunalt ägt eller
privatägt.

Såsom styrelseledamot i ett aktiebolag representerar man inte längre ett parti eller den som
nominerat eller valt ledamoten till uppdraget, det vill säga partiet eller fullmäktige.
Företräder man ett parti eller fattar beslut i bolaget utifrån partipolitiska överväganden
skulle det rent av kunna skada bolaget och på så sätt bryter man mot
sysslomannaansvaret och vårdplikten och skulle då kunna bli både straffrättsligt ansvarig
och skadeståndsskyldig gentemot bolaget.

Som ett exempel på sysslomannaansvarets innebörd för ett aktiebolag så kan det vara värt
att lyfta exemplet med att en styrelse eller verkställande direktör i ett aktiebolag har inte
meddelarfrihet då man anser att sysslomannaansvaret går före i enlighet med
Offentlighets- och sekretesslagens kapitel 13. § 2 detta för att belysa den dignitet som
lagstiftaren tillskriver sysslomannaansvaret. För anställda i bolagen råder dock såklart
meddelarfrihet.

Det är via de av fullmäktige årligen beslutade ägardirektiven och avkastningsplanen som
politiken kan styra de kommunala bolagen. Inte via partipolitiska avväganden i
aktiebolagens styrelser.

I yrkandet om återremiss anförs också:
Vi har i Oxelösund ganska stora styrelser i de kommunala bolagen. Sju ordinarie och sju
suppleanter.
Anledningen har historiskt varit att de små partierna velat ha plats. Vi från oppositionen
tycker att det är en viktig synpunkt. Det är bra om de flesta partier har insyn och kunskap
om hela koncernens arbete.

I fråga om delaktighet och insyn i bolagen så står det klart att den direkt minskar genom att
styrelserna blir mindre, genom att representationen blir mindre. Det är dock så att
kommunstyrelsen, där alla partier finns representerade, alltid har möjlighet att kalla
representanter och verkställande direktör för bolagen för att informera om bolagens
verksamhet och på så sätt påverkas inte den indirekta insynen i bolagen nämnvärt enligt
kommunstyrelseförvaltningens bedömning.

Kommunstyrelsen har även det som kallas för uppsiktsplikt, vilket innebär att
kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag. Utöver detta har styrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i
årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet för bolaget och om arbetet utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. På så sätt håller de politiska partierna sig informerade och
delaktiga i styrningen och uppföljningen av de kommunala bolagen oavsett storlek på
styrelserna i dessa bolag via kommunstyrelsen.
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Slutsatser
I fråga om beredningstvånget är uppfyllt på ett fullgott sätt för att fullmäktige ska kunna fatta
ett allsidigt och genomlyst beslut är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det är
uppfyllt.

Med hänsyn till den motivering som anförts vid återremitterandet från fullmäktige gör
kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de minskade storlekarna på de kommunala
bolagens styrelser har mycket begränsade effekter på demokratin, då eventuella
partipolitiska intressen ska underställas vårdplikten som en del av sysslomanaansvaret för
aktiebolaget. Ur lagstiftningens (Handelsbalken 1736:0123 2 och aktiebolagslagen
2005:551) och bolagets synvinkel ska partipolitisk tillhörighet inte spela någon roll i fråga
om det sysslomannaansvar man tar på sig när man blir vald till en styrelse i ett aktiebolag.

Minskad direkt delaktighet och insyn för små partier i bolagens verksamheter minskar men
den indirekta insynen och delaktigheten förblir opåverkad genom att alla partier finns
representerade i både kommunstyrelsen (som har uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen, och därmed har uppdrag att hålla sig informerade om förhållandena i bolagen)
och i kommunfullmäktige (som styr genom ägardirektiv och avkastningsplan).

Med anledning av dessa slutsatser förblir kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i
kommunstyrelsen att stå fast vid tidigare förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-02-22 Revidering av bolagsordning för Oxelö Energi AB efter
återremiss

Kommunfullmäktiges beslut Kf § 11, 2023-02-08

Kommunstyrelsens beslut KS § 30, 2023-01-25

Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning Oxelö Energi AB

Förslag till bolagsordning Oxelö Energi AB

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Oxelö Energi AB (för kännedom)
Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
Bolagsverket (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2023-02-08

Utdragsbestyrkande

Kf §12 Dnr KS.2022.168

Revidering av bolagsordning för Oxelö energi AB

Kommunfullmäktiges beslut

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag om ytterligare beredning
och för att klargöra vilka konsekvenser den föreslagna minskningen av bolagets
styrelse kan komma att få.

Sammanfattning

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för
mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i
de kommunala bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, § 3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste det
till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Kommunfullmäktige valde genom en minoritetsåterremiss vid dagens
sammanträde i enlighet med kommunallagens 5:e kapitel, § 50 att skicka tillbaka
ärendet för ytterligare beredning i kommunstyrelsen och med uppdrag om att
utreda vilka konsekvenser ett minskande av bolagets styrelse skulle komma att få.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-25 - Ks § 31
Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning i Oxelö Energi AB
Förslag till bolagsordning Oxelö energi AB
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2023-02-08

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Förslag

Linus Fogel (S) yrkar på återremiss avseende beslutspunkt 1 med motiveringen:

Vi har i Oxelösund ganska stora styrelser i de kommunala bolagen. Sju ordinarie och sju
suppleanter.
Anledningen har historiskt varit att de små partierna velat ha plats. Vi från oppositionen
tycker att det är en viktig synpunkt. Det är bra om de flesta partier har insyn och kunskap
om hela koncernens arbete.
Nu vill majoriteten med en avsiktsförklaring ändra på det. Man vill ha fem ordinarie och tre
suppleanter. Det begränsar vilka som kommer att sitta i styrelserna. Det snävar åt
demokratin och minskar möjligheten till delaktighet.
Ärendet är dessutom inte berett. Enligt kommunallagen måste ett ärende beredas innan
beslut i Kf. Att ärendet passerat kommunstyrelsen är inte en tillräcklig beredning. Vi vill att
ärendet återremitteras för beredning och för att klargöra vilka konsekvenser den föreslagna
minskningen får.

Patrik Renfors (V) och Ann Abrahamsson (C) yrkar bifall till Linus Fogels (S)
yrkande om återremiss

Dag Bergentoft (M) och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Dag Bergentoft (M) och Klas Lundbergh (L) yrkar avslag till Linus Fogels (S)
yrkande om återremiss av beslutspunkt 1.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Linus Fogels (S) yrkande om
återremiss. Ordförande finner därefter att fullmäktige med stöd av kommunallagens
5:e kapitel, § 50 beslutat att återremittera genom att minst en tredjedel av
ledamöterna ställt sig bakom Linus Fogels (S) yrkande.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2023-02-08

Utdragsbestyrkande

Reservation

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Niclas Lindgren (KD) och Dagmara Mandrela
(SD) reserverar sig mot beslutet om återremiss.
______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 31 Dnr KS.2022.168

Revidering av bolagsordning för Oxelö energi AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

3. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

4. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

5. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-2026
uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, § 3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag till exempel.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste det
till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning i Oxelö Energi AB
Förslag till bolagsordning Oxelö energi AB
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Förslag

Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson
(S) yrkar avslag på framskrivet förslag avseende beslutspunkt 1.

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD) och Dagmara
Mandrela (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot avslag avseende beslutspunkt 1 och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet förslag.

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dem
samma.

Reservation

Linus Fogel (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende beslutspunkt
1.

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 

Högermajoriteten vill avdemokratisera och minska styrelsen storlek, det gör det svårare för
mindre och mellanstora partier att få representation i bolaget. Det kan inte vänsterpartiet gå
med på och av demokratiskäl, därför vill vi ge avslag!"
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Oxelö energi AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
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Revidering av bolagsordning i Oxelö energi AB

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

1. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, §3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag till exempel.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste
det till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

I bilagt förslag till ny bolagsordning i Oxelö energi AB har förslagen till nya ordalydelser
markerats med grön färg.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning i Oxelö energi AB

Förslag till ny bolagsordning i Oxelö energi AB

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Oxelö energi AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
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2015-05-19

BOLAGSORDNING FÖR OXELÖ ENERGI AB, OEAB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Oxelö Energi AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva nätverksamhet enligt Ellagen,producera och anskaffa el,
distribuera värme och vatten samt bedriva energirådgivning. Bolaget ska vidare
bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller
destruktion av avloppsvatten respektive avfall samt bygga, äga och förvalta
stadsnät inom Oxelösunds kommun. Bolaget ska uppföra och äga härför
erforderliga anläggningar.

Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och
andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av
bolaget eller via dotterbolag.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande
svara för energiförsörjning, VA-försörjning, stadsnät och renhållningsverksamhet
inom Oxelösunds kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service
liksom god energihushållning ska beaktas.

För stadsnät, elnät och fjärrvärmeverksamheten ska verksamheten bedrivas på
affärsmässig grund. Övrig verksamhet som till största del innefattar VA- och
renhållningsverksamhet ska bedrivas i enlighet med lokaliserings-, likställighets-
och självkostnadsprincipen enligt Kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds
kommun.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.
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§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 st och högst 200 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den
ordinarie årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige
förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många
suppleanter.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod,
fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en
suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma,
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska
kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
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§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Val av en justerare.

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5 Godkännande av dagordning.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
granskningsrapporten.

7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.

12 Anmälningsärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande
och vice ordförande och lekmannarevisorer.

13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 § får sådant
bemyndigande endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun.
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Revidering av kommunrevisionens reglemente avseende
antalet revisorer och uppdra åt kommunrevisionen att revidera
sin arbetsordning

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

1. § 1 i kommunrevisionens reglemente ska lyda:

Kommunen har minst fem revisorer, vilka väljs för samma mandatperioder som för

styrelse och nämnder.

2. Uppdra åt kommunrevisionen att i sin arbetsordning förtydliga hur arbetet i revisionen
ska bedrivas när inte alla revisorer deltar i den samlade revisionen av
kommunkoncernen.

2. Sammanfattning
I mindre kommuner är det vanligt att en och samma förtroendevald politiker uppträder i
flera olika roller inom både ett varierande antal nämnder och parallellt i kommunala bolag.
Släktskapsrelationer är inte heller helt ovanliga mellan förtroendevalda på olika positioner
inom kommunkoncernens olika organ. Lagstiftningen har ett inbyggt system för att
förhindra att intressekonflikter uppstår på grund av dessa förhållanden, det kallas för
valbarhetshinder och jäv och är tydligt reglerat i kommunallagen.

Särskilt kommunrevisionens oberoende är viktigt att värna och är en grundprincip enligt
god redovisningssed. Det gäller att agera säkert för att särskilt värna revisionsinstitutet.

Kommunallagen föreskriver i kapitel 12 kap. 5 § att vid en samlad revision ska minst fem
revisorer väljas och dessa revisorer måste då kunna granska hela kommunkoncernen.
Ibland kan det dock uppstå situationer då den som är vald eller någon närstående till den
som är vald till kommunrevisionen är eller har varit redovisningsskyldig gentemot
kommunen och då inträder ett valbarhetshinder enligt kapitel 4. 4 § i kommunallagen.
Revisorn blir då automatiskt entledigad från sitt uppdrag och måste i så fall väljas om med
undantag för granskning av de delar av koncernen som orsak till valbarhetshindret. För att
då kunna uppfylla lagkravet i kapitel 12 kap. 5 § om att en samlad revision av hela
kommunkoncernen måste bestå av minst fem revisorer behöver fullmäktige fyllnadsvälja en
eller flera revisorer för att uppnå minimiantalet.

Dagens reglemente binder fullmäktige vid att enbart kunna välja fem revisorer. Då
valbarhetshinder enligt kapitel 4. 4 § föreligger gällande två av de valda revisorerna måste
fullmäktige beredas möjlighet att kunna fyllnadsvälja två ytterligare revisorer som kan
genomföra samlade granskningar av hela kommunkoncernen. Därför föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att reglementet revideras i § 1 så att fullmäktige bereds

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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möjlighet att välja flera revisorer till kommunrevisionen. Skulle valbarhetshindren försvinna
kan de fyllnadsvalda revisorerna välja att avgå så att antalet revisorer fortsatt är fem.

När en revisor väljs med undantag är det viktigt att dessa undantag blir tydliga och att de
hanteras korrekt för att värna revisionens oberoende. För att det ska vara tydligt både för
revisionen, fullmäktige och kommunmedlemmarna hur och att man hanterar undantagen är
det kommunstyrelseförvaltningens förslag att revisionen får i uppdrag av fullmäktige att i sin
interna arbetsordning formulera hur man kommer att arbeta med revisionen av kommunen
när inte alla revisorer deltar i granskningen.

I bilagt förslag till nytt reglemente har föreslagna tillägg markerats med grön färg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-02-21 Revidera kommunrevisionens reglemente

Förslag till nytt reglemente för kommunrevisionen.

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunrevisionen (för åtgärd)

Kansliet (för åtgärd)
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Revisorernas organisation

§ 1 Kommunen har minst fem revisorer, vilka väljs för samma mandatperioder
som för styrelse och nämnder.

§ 2 Fullmäktige ska, för den tid som fullmäktige bestämmer, bland revisorerna
välja en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden utses av oppositionen.

Revisorernas uppgifter

§ 3 För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallag (2017:725) (KL),
bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt detta reglemente.

§ 4 Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt i vad som anges i den
senaste versionen av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Sakkunniga biträden och auktoriserade revisorer

§ 5 Revisorerna anlitar enligt 12 kap 8 § KL, själva sakkunniga till sin granskning
i den omfattning som behövs.

Bestämmelserna i 12 kap 9 § KL, om revisorernas rätt till upplysningar gäller
också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorerna upphandlar auktoriserade revisorer till de helägda kommunala
bolagen.

Budget

§ 6 Revisorernas budget bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna får inom ramen för sin budget anlita revisionsbiträde och i övrigt
anlita de sakkunniga som behövs.

Revisorernas sammanträde

§ 7 Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Till sammanträdena får
även kallas de sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder.

§ 8 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i
granskningsarbetet.

En skrivelse i revisorernas namn fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en
person som revisorerna utser.

§ 9 Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren
för protokoll över beslut avseende den förvaltning som har samband med
revisionsuppdraget.

Av 12 kap 11 § KL, följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning
och om jäv ska tas upp i protokoll.
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Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligen innan revisorerna justerar den.

Arkiv

§ 10 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i
av fullmäktige fastställt arkivreglemente.
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Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet
2022

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

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill säga att
den ger goda förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker
och tjänstemän.

Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal förbättringsområden förts fram i
utvärderingarna, bland annat att:

Kommunstyrelseförvaltningen
Patric Landin

Kommunstyrelsen

 Det finns behov av fortlöpande utbildning och information om policyn för
målstyrning och roller till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt för
nyanställda medarbetare.

 Information och utbildning om policyn för målstyrning och roller bör inkludera
kunskaper kopplade till målformulering enligt kommunens riktlinjer för standard
för mål.

 Att utifrån spelregler i policyn fortlöpande diskutera roller, ansvar och spelregler
mellan förtroendevalda och anställda.

 Att respektive verksamhetsnämnd bättre följer upp och säkerställer att nya
ledamöter får kännedom och vid behov utbildas om policyns innehåll.

 Att nämndens redovisning ska inkludera en utvärdering ur nämndperspektiv som
tydligt bedömer om policyn är känd bland nämndens ledamöter, ingår i
introduktion av nya ledamöter samt spelreglernas efterlevnad.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats i
huvudsak bör hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. På en övergripande
nivå kommer policyn kring målstyrning och roller att ingå i den generella
introduktionsutbildningen för förtroendevalda vid ny mandatperiod.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.
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3. Ärendet

3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13. Reviderad 2013-04-03, § 26). Hur policyn efterlevs ska följas upp och
utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.

Utvärdering av policyn görs enligt en kommungemensam rutin som, bland annat, omfattar
bedömning i nämnderna och i förvaltningarnas ledningsgrupper utifrån särskilda
frågeställningar.

3.2 Utvärderingar
Kommunstyrelsens och nämndernas respektive utvärderingsresultat återges i
sammanfattad form nedan.

3.2.1 Kommunstyrelsen (2022-11-23, Dnr KS.2022.121)

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har ansvaret för
introduktion av nya ledamöter under pågående mandatperiod. Genom återkommande
användning av policydokumentet i olika diskussioner och situationer hålls dokumentet
levande. Till detta bidrar även den årliga policyutvärderingen. I samband med ny
mandatperiod kommer den aktuella policyn att ingå till den generella
introduktionsutbildningen för förtroendevalda.

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?

Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet mellan
förtroendevalda och anställda.

Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att de inte alltid är kända
längre ut i organisationen eller bland externa samarbetspartners som exempelvis
föreningar och råd. Detta går emellertid att lösa genom dialog och hänvisning till rätt
instans beroende på frågans karaktär. Tillämpning av policyn underlättas av den ”lilla och
platta” organisationen som skapar goda förutsättningar för en snabb och enkel avstämning
mellan politiker och tjänstemän när det behövs.

Sammanfattningsvis konstaterar Kommunstyrelsens att policyn för målstyrning och roller
fungerar som avsett och att policyn ger goda förutsättningar för ett effektivt och
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän. Något behov av att revidera
policydokumentet finns för närvarande inte.
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3.2.2 Vård- och omsorgsnämnden (2022-12-05, VON 2022.53)

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

I Vård- och omsorgsnämnden är den övergripande uppfattningen att policyn är känd bland
ledamöter och medarbetare i verksamheten. Under diskussion nämns däremot att somliga
av nämndens nya ledamöter upplever en osäkerhet kring policyn och önskar mer utbildning
kring denna.

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?

Enligt nämnden är spelreglerna mellan förtroendevalda och anställda tydliga och klara.

Några ledamöter upplever ibland en osäkert mellan nämndens övergripande
beslutstagande och de anställdas operativa arbete. Som ledamot kan det vara utmanande
att tänka utifrån ”mål” och inte ”aktivitet”. För att nämnden ska känna sig mer säkra på
arbetet utifrån mål kan en utbildningsinsats för nämndens ledamöter kring ”den röda
tråden” vara bra. Nämnden önskar även fler muntliga inspel och exempel på hur
förvaltningarna och fackliga parter samarbetar, till exempel goda exempel i
förändringsarbete.

Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

I Vård- och omsorgsnämnden är den övergripande uppfattningen om policyn att den
efterlevs.

3.2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2022-11-22, MSN 2022.29)

I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens redovisning godkänns Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens utvärdering som pekar på att policyn är ganska känd
bland medarbetare, i stort sett fungerar som avsett vilket skapar förutsättningar för ett
effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän. För ökad kännedom
bland medarbetare ska information om policyn inkluderas i introduktionsutbildning av
nyanställda.

Nämndens egen utvärdering görs vid ett sammanträde den 13 december. I protokoll
för detta möte (Msn § 101, Dnr MSN.2022.29) framgår att;
 Policyn är känd för nämndens ledamöter.

 Policyn ingår i utbildningar av nämnder inför ny mandatperiod men inte under
pågående mandatperiod.

 Spelreglerna är tydliga och klara och efterlevs i huvudsak.

I samma protokoll konstaterar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att spelreglerna
inte alltid efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Det kan vid vissa tillfällen
vara svårt för tjänstemännen att veta om politikerna agerar som politiker eller
privatpersoner, det förekommer också ibland diskussioner på en detaljnivå hur
förvaltningens arbete ska utföras.
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3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden (2022-12-12, KFN 2022.36)

I Kultur- och fritidsnämnden redovisning godkänns förvaltningsledningens
utvärdering av målstyrning och roller 2022. Utvärderingsunderlag ur ett nämnd-
och ledarmotsperspektiv saknas i tjänsteskrivelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp bedömer att policyn är känd i
verksamheten. Information om policydokumentet ingår i introduktionen av
nyanställda. Ledningsgruppen konstaterar att spelreglerna för samarbetet mellan
förtroendevalda och anställda är tydliga och klara samt efterlevs för det mesta.

På grund av bristande utvärderingsunderlag i nämndens redovisning framgår inte
spelreglernas efterlevnad, om policyn är känd bland nämndens ledamöter eller om
policyn ingår i introduktion av nya ledamöter.

3.2.5 Utbildningsnämnden (2022-12-12, UN 2022.39)

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

Utbildningsnämnden konstaterar att policyn är känd för nämndens ledamöter. Inför ny
mandatperiod är policydokumentet ett inslag i utbildningen. Policyn ingår i introduktion av
nya ledamöter, men nämnden bedömer att det inte alltid är säkert att det genomförs. Att
säkerställa att nya ledamöter får kännedom om policyn bedöms som ett
förbättringsområde.

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?

Spelreglerna är tydliga.

Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

I huvudsak efterlevs spelreglerna för målstyrning och roller mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner.
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4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller i stort sett
fungerar som avsett; det vill säga att policyn ger förutsättningar för ett effektivt och
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Ett antal förbättringsmöjligheter har förts fram. Det handlar bland annat om ett behov av att
utbilda/informera såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt nyanställda i
verksamheterna. För bättre förståelse av den ”röda tråden” i styrmodellen och kunskaper
för målformulering bör förtroendevalda även utbildas i kommunens riktlinjer för standard för
mål.

I förvaltningars utvärderingar konstateras att policyns spelregler inte alltid efterlevs. Den
förekommer situationer där både förtroendevalda och tjänstemannasidan bör påminna
varandra om policyns innehåll samt roll- och ansvarsfördelning.

De förbättringsområdena som noterats bedöms bäst kunna hanteras på berörda nämnds-
och förvaltningsnivåer, till exempel genom information, överenskommelser och rutiner.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inget påkallat behov av att lyfta policyn
förbättringsåtgärder till en kommunövergripande nivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2023-01-16

Policy för målstyrning och roller

Johan Persson Patric Landin
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
Kommunstrateg (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
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Inledning 

En grundläggande förutsättning för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker 
och tjänstemän i Oxelösunds kommun är att det finns tydliga och klara spelregler för 
respektive grupper. Föreliggande policydokument beskriver rollerna för politiker och 
tjänstemän. Även kommunens syn på decentralisering och på samverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer tydliggörs i dokumentet.  

All verksamhet i Oxelösunds kommun ska genomsyras av detta policydokument. Varje 
nämnd och styrelse ska ha kunskap om innebörden i dokumentet. Samtliga anställda ska få 
information om innebörden av målstyrning och förutsättningarna för decentralisering. 
Nyanställda och nya politiker ska i sin introduktion få kunskap om detta policydokument. Vid 
ny mandatperiod får samtliga nämnder och kommunstyrelsen utbildning om styrande 
dokument och då är Målstyrning och roller i Oxelösund ett viktigt inslag.  

Policydokumentets efterlevnad ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske 
på nämnds- och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av 
utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige. 

 

Spelregler för förtroendevalda 

De förtroendevaldas främsta uppgift är att i dialog med kommuninvånarna formulera en 
vision för Oxelösunds framtid och att se och utveckla kommunens möjligheter i den omvärld 
vi lever i. 

De förtroendevalda styr genom att ange mål och resursramar och genom att följa upp och 
värdera hur målen uppnås. 

De förtroendevaldas uppgifter är: 

- Att ha omfattande kontakter med allmänheten. 

- Att se till helheten och behov av politisk samordning. 

- Att formulera och besluta om målen, sätta ekonomiska ramar för den kommunala 
verksamheten samt vid behov omprioritera. 

- Att sätta sig in i, följa upp och låta utvärdera verksamheten. 

- Att föra dialog med tjänstemannaorganisationen. 

De förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte agera operativt i 
verksamheterna.  

 

Spelregler för anställda 

De anställdas främsta uppgift är att organisera verksamheten med fokus på kvalitet, 
kundnytta och långsiktighet. De ska ha frihet att inom ramen för mål och resurser besluta hur 
verksamheten ska bedrivas.  

De anställdas uppgifter är: 

- Att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service och beslutsunderlag. 

- Att verka för att uppnå mål och verkställa de politiska beslut som fattas. 

- Att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt kontinuerligt 
kommunicera resultaten till den politiska ledningen (nämnder, styrelser och 
kommunfullmäktige).  
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- Att genom ett serviceinriktat arbete skapa en positiv bild av kommunen och de 
kommunala verksamheterna. 

De anställda ska agera lojalt mot fattade beslut och ska inte agera politiskt i sin yrkesroll. 

 

Decentralisering 

Decentraliseringen är ett av flera medel för att nå bättre resultat, kvalitativt och kvantitativt. 
Det är viktigt att de som har direktkontakt med kommuninvånarna har möjlighet att själva 
påverka sin egen verksamhetsutformning. Därför ska största möjliga ansvar och 
befogenheter förläggas så långt ut i organisationen som möjligt. Tilldelade resurser ska fritt 
få användas inom ramen för fastställd budget och mål. Friheten begränsas då enbart av 
ramen – de pengar man har till sitt förfogande. Först då får mål- och resultatstyrning en reell 
innebörd.  

Enheternas självständighet mot förvaltningsledningen gäller under förutsättning att enheten:  

- Verkar enligt kommunens policys.  

- Fullgör sitt uppdrag och uppnår fastställda mål. 

- Håller sig inom angivna budgetramar. 

- Följer gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Kontinuerligt informerar och samråder med personalen och med förvaltningsledningen. 

- Samverkar med andra enheter, förvaltningar och intressenter. 

Förvaltningsledningen ska ingripa i enheternas verksamhet vid: 

- Bristande måluppfyllelse. 

- Klagomål från användare och allmänhet. 

- Allvarliga budgetöverskridanden. 

- Oegentligheter eller brott mot gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Bristande information och samråd med personal och med ledningen. 

- Oklarheter, motsättningar eller brist på samverkan mellan enheterna. 

 

Ledarskap 

I det personalpolitiska programmet för Oxelösunds kommunkoncern finns en beskrivning av 
vad ledarskap och medarbetarskap innebär och vilka som är förutsättningarna för ett gott 
ledar- och medarbetarskap.  

 

Samverkan med fackliga organisationer 

Kommunen står för följande syn på facklig samverkan: 

- Arbetsgivare och arbetstagares olika partsintressen ska behandlas korrekt och ses som 
en utvecklande möjlighet till dialog. 

- Med ömsesidig respekt för varandra som parter kan vi gemensamt nå ett bra resultat. 

- Förtroende skapas genom öppenhet i värderingar och information, i kontinuerlig dialog. 

- De fackliga organisationerna är en tillgång i förändringsarbetet i den kommunala 
verksamheten. 



Balanslista kommunstyrelsen    Reviderad 2022-10-05 

Beskrivning Ärendenr Uppdrag Uppdrag klart 

Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna 
och gästhamnen 

KS.2015.116 Ks § 204 2017-11-29  

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de förslag till utvecklingsåt-
gärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens slutsat-
ser.   

 

Oktober 2022 

31 december 2022 

Rapport Ks § 28  
2019-03-06 

KC: Förslag augusti 
2023 

Förvaltarprocessen KS.2018.101 Ks § 112 2018-05-30  

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 
2018-05-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvalt-
ning av verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorgani-
sation underställd kommunchef. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning 
för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och åter-
komma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunsty-
relse inom ramen för budget 2019—21 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskriv-
ning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförsla-
get bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konse-
kvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad orga-
nisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB. 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprin-
cip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga 
som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter 

5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomfö-
rande av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter 
för kommunens verksamhetsfastigheter 

6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen 
med förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt 

Redovisas i  
oktober 2022 under 
extrainsattmöte med 
PwC 
31 december 2022 

KC: förslag augusti 
2023 

 



i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på statusbesiktning/för-
ädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter 

  



Åtgärder för att förebygga översväm-
ning 

KS.2020.66 KS 2021-11-24 § 173   

Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med 
den planering som har upprättats. 

November 2022 
KSAU fick redovisning 
november 23 2022 
 
31 mars 2023 
 

KC förslag :maj 2023 

Utredning om framtida användande av Bre-
viksskolans lokaler 

KS.2020.136 KS 2021-01-27 § 12 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av  
Breviksskolan. 

KS 2022-03-16 § 30 

Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av 
Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens samman-
träde i oktober 2023 

November 2023 

Uppdrag att förebygga skadegörelse och 
klotter 

KS.2021.43 KS 2021-03-17 § 40 

Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan 
är vidtagna i Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet 
och minskade skador. 

KS 2022-10-05 § 102 

2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i 
november återkomma med förslag på att påbörja installation av 
kameraövervakning på någon av kommunens grundskolor samt kostnad 
för detta. 

3. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens 
sammanträden i november 2022 samt i mars och oktober 2023. 

Mars 2023 
 
 
 
 
 
 
November 2022 
Mars 2023 
Oktober 2023 
 

  



Utredning om intern upphandling KS.2021.143 KS 2021-11-24 § 191 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och or-
ganisation av de tjänster som Kustbostäder genomför. 

Oktober 2022  

31 december 2022 

31 mars 2023 

Förslag från KC: au-
gusti 2023 

 

Granskning av kommunens styrning och 
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Fastighetsförvaltning 
 
 
Upphandling av städtjänster i kommunala 
fastigheter 

KS.2021.14 
 

KS.2020.63 

 

 

KS.2019.140 

KS 2021-04-21 §§ 62, 74, 75 

 
Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om 
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet 
med kriterierna för intern upphandling. 

 
Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat reg-
lemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer 
av kommunens lokaler. 

Oktober 2022 
31 december 2022 

31 mars 2023 

Förslag från KC: au-
gusti 2023 

Avtal med kommunala bolagen KS.2019.58 KS.2019-04-24 § 67 

Uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kust-
bostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastig-
heter och underhåll och skötsel av gata/park på med återrapporterings-
tidpunkt december 2019. 

Oktober 2022 
31 december 2022 

Förslag från KC: au-
gusti 2023 

 

Handlingsprogram för en säkrare och tryg-
gare kommun 2021-2023 

KS.2019.131 KS 2021-11-24 § 187 

Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en säk-
rare och tryggare kommun 2021-2023. 

November 2022 

31 mars 2023 

 

Kommunens styrdokument 2021 KS.2021.142 KF 2022-03-30, § 12 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs 
och att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har an-
getts. 

Mars 2023 

 

Revidering av Föreskrifter om av-
fallshanteringen för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner 

KS.2021.156 Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per 
januari 2023. - Avklarat 

Fatta beslut om den slutliga renhållningsordningen 

KS januari 2023 

KS Q2 2023 

KF Q2 2023 



Utarbeta en ny vision för Oxelösunds 
kommun - Vision 2040.  

KS.2021.72 KF  2021-06-16, §65 

Politisk styrgrupp har bildats för att utarbeta en vision 2040. 

December 2023 

Utarbeta förslag till koncerngemen-
samma mål och riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Oxe-
lösunds kommun. 

KS.2022.43 KF 2022-05-11 §26 

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ut-
arbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med 
de nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 
2023-25. Ansvarig handläggare: Annelie Ljungwald 
 

November 2022 

Mars 2023 

 

Förslag från KC: april 
2023  

 

Utredning om framtida användning 
av D-skolan och Torgskolan 

KS.2022.80 KS 2022-06-01 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den långsiktiga 
användning av D-skolan och Torgskolan. 

 

November 2023 

Upprätta reglemente avseende nä-
ringslivsrådet 

KS.2022.179 KS 2023-01-25 § 21 

Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att åter-
komma till kommunstyrelsen med förslag till reglemente för näringslivs-
rådet. 

Maj 2023 

Utreda ökad valfrihet inom äldre-
omsorgen i Oxelösunds kommun 

KS.2022.178 KS 2023-01-25 § 22 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda skillnader emellan, effekter 
samt konsekvenser av konkurrensutsättning av hemtjänst genom an-
tingen valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihet (2008:962) 
LOV eller genom upphandling av tjänst i enlighet med Lagen om offent-
lig upphandling (2016:1145) LOU. 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och analysera konkurrensut-
sättning av särskilt boende i enlighet med Lagen om offentlig upphand-
ling (2016:1145) LOU. 

September 2023 

Utarbeta förslag till ny mål- och bud-
getberedningsprocess 

KS.2022.177 KS 2023-01-25 § 23 

Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och bud-
getberedningsprocess vilken kan införas senast vid budget och flerårs-
plan för 2025 – 2027. Framtaget förslag till budget och flerårsplan ska 
rymma förslag till process för uppföljning av budget genom månatliga 
uppföljningar, delårsbokslut och bokslut. 

Oktober 2023 

 



 

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag 
Beskrivning Ärendenr Registrerat Status 

E-förslag: Bygg en bana för radiostyrda bilar KS.2022.167 2022-12-13 Handläggare: MEX 

E-förslag: Bygg en badbrygga i badviken vid Sjöängens 
båtplats 

KS.2023.21 2023-01-13 Handläggare MEX 

E-förslag: Om kommunal digital fixare KS.2023.22 2023-01-13 Handläggare: Näringslivsansvarig 

E-förslag: Bygg bastu vid Läget eller Stenvik KS.2023.23 2023-01-13 Handläggare: MEX 

E-förslag: Bygg trappa vid Femörehuvud KS.2023.25 2023-01-17 Handläggare: MEX  

Motion om utökad daglig verksamhet, starta inventarie-
bank 

KS.2023.45 2023-02-15 Remiss skickad till vård- och omsorg för yttrande 

Motion om att inrätta en fritidsbank  KS.2023.47 2023-02-15 Remiss skickad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 

Motion om att öka tryggheten för skolelever KS.2023.46 2023-02-15 Remiss skickad till utbildningsnämnden för yttrande 
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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